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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Γεψξγην Γεδνχζε
γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ κε ηελ έξεπλα
ζηνλ ηνκέα ηεο Γηαηξνθνγελσκηθήο θαη ηεο Γηαηξνθνγελεηηθήο.
Σέινο, νθείισ έλα πνιχ κεγάιν επραξηζηψ ζηελ ππνςήθηα δηδάθηνξα
ηνπ ηκήκαηνο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο ηνπ Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηήκηνπ,
Μειίλα Γεκεηξίνπ, ηελ νπνία βαζηά επραξηζηψ γηα ηελ εμαίξεηε ζπλεξγαζία καο,
ληψζνληαο πξαγκαηηθά ηπρεξή πνπ ζπλεξγάζηεθα καδί ηεο.

Αθηεξψλσ ηε Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή κνπ
ζηελ Οηθνγέλεηα κνπ
ε νπνία είλαη πάληα δίπια κνπ θαη κε ζηεξίδεη ζε φιεο ηηο επηινγέο κνπ.

Κάξνινο Ρνβέξηνο Γαξβίλνο 1809 – 1882 !
[Charles Robert Darwin 1809 - 1882] !
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θνπφο δελ είλαη λα απνδείμεηο ηηο γλψζεηο ζνπ,
ζθνπφο είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεηο ηελ άγλνηά ζνπ
…..θαη απφ εθεί μεθηλάεη ε γλψζε.
Η.Κ.

Γηαηξνθνγελσκηθή είλαη ε επηζηήκε ε νπνία εξεπλά ην ξφιν πνπ παίδνπλ ηα ζξεπηηθά
ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθθξάδνληαη ηα γνλίδηά.

Γηαηξνθνγελεηηθή είλαη ε επηζηήκε ε νπνία εξεπλά ην ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηδξά ν
νξγαληζκφο ζηα δηάθνξα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, αλάινγα κε ην γνληδηαθφ ππφβαζξν πνπ δηαζέηεη.

3

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
ζειίδα
ΠΔΡΗΛΖΦΖ………………………………………………………………………………….......................................1
ABSTRACT………………………………………………………………………….…..……………………………3
ΜΔΡΟ Α. ΘΔΧΣΖΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
1. ΔΗΑΓΧΓΖ……………………………………………….……………………………….……………………….5
2. ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ……………………………………………………………………………..6
2.1. ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΗΝΟΤΛΗΝΟΑΝΣΗΣΑΖ......................................................................6
2.2. ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΚΥΑΡΧΓΟΤ ΓΗΑΒΖΣΖ…………………………………………….7
2.2.1. ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΚΥΑΡΧΓΟΤ ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ……………………….8
3.ΡΤΘΜΗΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΖ ΤΓΚΈΝΣΡΧΖ ΓΛΤΚΟΕΖ ΣΟ ΑΗΜΑ………………………………9
3.1. ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΖ ΦΑΖ ΓΛΤΚΟΕΖ……………………………………….10
3.2. ΟΡΜΟΝΗΚΖ ΡΤΘΜΗΖ ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟΤ ΓΛΤΚΟΕΖ…………………………………………………...11
3.2.1. ΠΑΓΚΡΔΑ……………………………………………………………………………………………………11
3.2.1.1. ΠΑΓΚΡΔΑΣΗΚΖ ΟΡΜΟΝΖ: ΗΝΟΤΛΗΝΖ………………………………………………………………...12
3.2.1.1.1. ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΚΡΗΖ ΗΝΟΤΛΗΝΖ…………………………………………………….12
3.2.1.1.2. ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΣΖΝ ΗΝΟΤΛΗΝΖ (ΗΝΟΤΛΗΝΟΔΤΑΗΘΖΗΑ)…………………………………… 13
3.2.1.1.3. ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΗΝΟΤΛΗΝΖ ΣΟΤ ΗΣΟΤ………………………………………………………14
3.2.1.1.3.1. ΖΠΑΡ…………………………………………………………………………………………………….14
3.2.1.1.3.2. ΜΤΨΚΟ ΗΣΟ………………………………………………………………………………………...15
3.2.1.1.3.3. ΛΗΠΧΓΖ ΗΣΟ…………………………………………………………………………………….....15
3.2.1.1.4. ΔΠΊΓΡΑΖ ΣΖ ΗΝΟΤΛΗΝΖ ΣΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΗ ΓΛΤΚΟΕΖ……………………………….16
3.2.1.1.5. ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΗΝΟΤΛΗΝΖ ΣΖΝ ΔΚΦΡΑΖ ΣΧΝ ΓΟΝΗΓΗΧΝ…………………………………17
4. ΑΝΣΗΣΑΖ ΣΖΝ ΗΝΟΤΛΗΝΖ (ΗΝΟΤΛΗΝΟΑΝΣΗΣΑΖ)………………………………….……….18
4.1. ΟΡΗΜΟ ΗΝΟΤΛΗΝΟΑΝΣΗΣΑΖ………………………………………………………………………..18
4.2. ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΗΝΟΤΛΗΝΟΑΝΣΗΣΑΖ………………………………………………..18
4.3. ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΗΝΟΤΛΗΝΟΑΝΣΗΣΑΖ…………………………………...…19
5. ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ……………………………………………………………………………………22
5.1. ΟΡΗΜΟ ΑΚΥΑΡΧΓΟΤ ΓΗΑΒΖΣΖ……………………………………………………………………….22
5.2. ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΑΚΥΑΡΧΓΟΤ ΓΗΑΒΖΣΖ………………………………………………………………...22
5.3. ΓΗΑΓΝΧΖ ΑΚΥΑΡΧΓΟΤ ΓΗΑΒΖΣΖ…………………………………………………………………......23
5.3.1. ΓΤΑΝΟΥΖ ΣΖ ΓΛΤΚΟΕΖ……………………………………………………………………………….24
6. ΥΔΖ ΗΝΟΤΛΗΝΟΑΝΣΗΣΑΖ ΚΑΗ ΑΚΥΑΡΧΓΟΤ ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΤΠΟΤ 2……………………...24
7. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ……………………………………………………………………………………26
7.1. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΗΜΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ………………………………………………………..27
7.1.1. ΠΡΟΓΔΝΝΖΣΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ………………………………………………………………………………28
7.1.2. ΜΔΣΑΓΔΝΝΖΣΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ…………………………………………………………………………….28
7.1.2.1. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΡΟΛΖΦΖ………………………………………………………………………………..29
7.1.2.2. ΜΑΚΡΟΘΡΔΠΣΗΚΖ ΤΣΑΖ [ΔΠΗΓΡΑΖ ΜΔΜΟΝΧΜΔΝΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ - ΤΣΑΣΗΚΧΝ]……29

4

7.1.2.2.1. ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΔ………………………………………………………………………………………..29
7.1.2.2.1.1. ΓΛΤΚΑΗΜΗΚΟ ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΗ ΓΛΤΚΑΗΜΗΚΟ ΦΟΡΣΗΟ………………………………………….30
7.1.2.2.1.2. ΣΡΟΦΗΜΑ ΟΛΗΚΖ ΑΛΔΖ…………………………………………………………………………32
7.1.2.2.2. ΛΗΠΟ……………………………………………………………………………………………………..32
7.1.2.2.3. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΗ ΛΗΠΟΤ ΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ……………………………33
7.1.2.2.4. ΠΡΧΣΔΨΝΔ……………………………………………………………………………………………….34
7.1.2.3. ΜΗΚΡΟΘΡΔΠΣΗΚΖ ΤΣΑΖ……………………………………………………………………………..34
7.1.2.3.1. ΥΡΧΜΗΟ, ΚΑΛΗΟ, ΜΑΓΝΖΗΟ, ΦΔΤΓΑΡΓΤΡΟ……………………………………………………..34
7.1.2.3.2. ΚΑΦΔ…………………………………………………………………………………………………….35
7.1.2.3.3. ΠΟΣΑ ΠΛΟΤΗΑ Δ ΕΑΥΑΡΖ………………………………………………………………………….36
7.1.3. ΦΤΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ……………………………………………………………………………..…..36
7.1.4. ΤΠΔΡΒΑΛΛΟΝ ΒΑΡΟ ΚΑΗ ΠΑΥΤΑΡΚΗΑ……………………………………………………………..37
7.1.5. ΓΤΑΝΟΥΖ ΣΖ ΓΛΎΚΟΕΖ……………………………………………………………………………….38
7.1.6. ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΑΛΚΟΟΛ…………………………………………………………………………………..38
7.1.7. ΚΑΠΝΗΣΗΚΔ ΤΝΖΘΔΗΔ………………………………………………………………………………..39
7.1.8. ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ……………………………………………………………………………………..39
7.2. ΜΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΗΜΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ…………………………………………………..41
7.2.1. ΦΤΛΟ – ΖΛΗΚΗΑ – ΦΤΛΖ – ΔΘΝΗΚΟΣΖΣΑ……………………………………………………………….41
7.2.2. ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ………………………………………………………………………………...42
7.2.3. ΓΔΝΔΣΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΘΔΖ…………………………………………………………………………………...43
8. ΓΛΤΚΟΚΗΝΑΖ [GLUCOKINASE - GCK]…………………………………………………………………...49
8.1. TO ΓΟΝΗΓΗΟ ΚΑΗ ΣΟ ENZYMO GCK…………………………………………………………………….......49
8.2. ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΜΟΗ TOY ΓΟΝΗΓΗΟΤ GCK…………………………………………………………………..51
9. ΑΓΔΝΤΛΗΚΖ ΚΤΚΛΑΖ [ADENYLATE CYCLASE 5 - ADCY5]………………….....................................52
9.1. TO ΓΟΝΗΓΗΟ ΚΑΗ ΣΟ ENZYMO ADCY5……………………………………………………………………..52
9.2. ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΜΟΗ TOY ΓΟΝΗΓΗΟΤ ADCY5……………………………………………………………….53
10 ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ……………………………………………………………………………………..55
10.1 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ………………………………………………………………..58
10.2. ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ……………………………………………………………………………………..59
ΜΔΡΟ Β. ΚΟΠΟ – ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ – ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ
11. ΚΟΠΟ……………………………………………………………………………………………………...…62
12. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ……………………………………………………………………………………………….63
12.1. ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔΛΔΣΖ………………………………………………………………………………….63
12.2. ΓΔΗΓΜΑ ΜΔΛΔΣΖ…………………………………………………………………………………………63
12.3. ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ…………………………………………………………………………………..64
12.3.1. ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ………………………………………………………………………………………………...64
12.3.2. ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ………………………………………………………………………………………..64
12.3.2.1. ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ………………………………………………………………………………………65

5

12.3.2.2. ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ……………………………………………………………………………..65
12.3.2.3. ΑΝΘΡΧΠΟΜΔΣΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ………………………………………………………………………...65
12.3.2.3.1. ΤΦΟ……………………………………………………………………………………………………..65
12.3.2.3.2. ΧΜΑΣΗΚΟ ΒΑΡΟ…………………………………………………………………………………….66
12.3.2.3.3. ΓΔΗΚΣΖ ΜΑΕΑ ΧΜΑΣΟ…………………………………………………………………………66
12.3.2.3.4. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΔΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΥΤΟΤ…………………………………………………..66
12.3.2.4. ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΕΧΖ………………………………….67
12.3.2.4.1. ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ………………………………………………………67
12.3.2.4.2. ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΦΤΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ……………………………………………68
12.3.2.4.3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΖ ΠΡΟΛΖΦΖ………………………………………………………...68
12.4. ΑΠΟΜΟΝΧΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ………………………………………………………………….69
12.5. ΓΟΝΟΣΤΠΖΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΤΣΟΗΥΗΔ ΣΟΤ DNA [MICROARRAYS DNA ANALYSIS]………72
12.6. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ…………………………………………………………….74
12.6.1. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟΤ ΓΔΗΚΣΖ…………………………………………………………………..75
13. ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ………………………………………………………………………………….….75
13.1 ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΑΛΤΖ………………………………………………………………………………………76
ΜΔΡΟ Γ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
14. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ……………………………………………………………………......................................77
14.1. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΛΖΘΤΜΟΤ……………………………………………………………………....77
14.2. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΛΔΣΧΜΔΝΧΝ ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΜΧΝ………………………….77
14.2.1. ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΔΜΦΑΝΗΖ ΜΔΛΔΣΧΜΔΝΧΝ ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΜΧΝ ΣΟ ΠΛΖΘΤΜΟ…………..77
14.3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ……………………………………………...79
14.3.1. ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΖ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΜΔΛΔΣΖ………………………………………………….79
14.3.2. ΣΔΣΑΡΣΖΜΟΡΗΑ ΒΑΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ………………..81
14.3.3. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟΤ ΚΟΡ………………………………………………………………84
14.4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΗΓΡΑΔΧΝ ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΤΚΟΕΖ ΝΖΣΔΗΑ………………………...84
14.4.1. ΔΠΗΓΡΑΖ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟΤ ΚΟΡ ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΛΤΚΟΕΖ ΝΖΣΔΗΑ………………………….84
14.4.2.

ΔΠΗΓΡΑΖ

ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΜΧΝ

ΚΑΗ

ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟΤ

ΚΟΡ

&

ΠΟΛΤΜΟΡΗΜΧΝ ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΛΤΚΟΕΖ ΝΖΣΔΗΑ…………………………………………………...86
14.4.2.1. ΔΠΗΓΡΑΖ ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΜΟΤ rs4607517 ΠΟΤ ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΚΟΝΣΑ ΣΟ ΓΟΝΗΓΗΟ GCK ΚΑΗ
ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟΤ

ΚΟΡ

&

ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΜΟΤ

ΣΑ

ΔΠΗΠΔΓΑ

ΓΛΤΚΟΕΖ

ΝΖΣΔΗΑ…………………………………………………………………………………………………………...87
14.4.2.2. ΔΠΗΓΡΑΖ ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΜΟΤ rs11708067 ΠΟΤ ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΚΟΝΣΑ ΣΟ ΓΟΝΗΓΗΟ ADCY5 ΚΑΗ
ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟΤ

ΚΟΡ

&

ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΜΟΤ

ΣΑ

ΔΠΗΠΔΓΑ

ΓΛΤΚΟΕΖ

ΝΖΣΔΗΑ……………………………………………………………………………………………………….......87
ΜΔΡΟ Γ. ΤΕΖΣΖΖ……………………………………………………………………………………………88
ΒΗΒΗΛΗΟΓΡΑΦΗΑ……………………………………………………………………………...................................92

6

ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ν ζχγρξνλνο ειιεληθφο ηξφπνο δσήο έρεη αθνκνηψζεη ζε κεγάιν βαζκφ
ηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δπηηθνχ ηξφπνπ δσήο. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο
πνπ έρεη ππνζηεί είλαη ε απνζηξνθή απφ ην παξαδνζηαθφ κεζνγεηαθφ ηξφπν δηαηξνθήο θαη ε
πηνζέηεζε δπηηθψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ [1]. Οη επηπηψζεηο ηεο αιιαγήο ησλ δηαηξνθηθψλ
ζπλεζεηψλ

απεηθνλίδνληαη

ηλζνπιηλναληίζηαζεο

θαη

ζηε

δξακαηηθή

ζαθραξψδνπο

αχμεζε

δηαβήηε

ηχπνπ

ηεο

ζπρλφηεηαο

2,

θαηαζηάζεηο

εκθάληζεο
νη

νπνίεο

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε κε θπζηνινγηθή ζπγθέληξσζε γιπθφδεο ζην αίκα [16]. Ζ εμέιημε φκσο
ηεο επηζηήκεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη αλαγλσξίζεη φηη ε κε θπζηνινγηθή ζπγθέληξσζε
γιπθφδεο ζην αίκα δελ είλαη κφλν απνηέιεζκα ησλ κε πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ, αιιά
απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο γελεηηθήο πξνδηάζεζεο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ
παξαγφλησλ [2]. Ζ εμέιημε απηή έρεη θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε αλαγλψξηζεο θαη κειέηεο ησλ
ηξνπνπνηήζηκσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ φπσο είλαη ε δηαηξνθή αιιά θαη ησλ κε ηξνπνπνηήζηκσλ
παξαγφλησλ θηλδχλνπ φπσο είλαη ε παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ πνιπκνξθηζκψλ ζην γνληδίσκα
ηνπ αλζξψπνπ πνπ επηδξνχλ ζηελ νκνηφζηαζε ηεο γιπθφδεο [2, 3].
θνπόο: θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο δχν
πνιπκνξθηζκψλ, πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αχμεζε ηεο γιπθφδεο λεζηείαο, κε ην δηαηξνθηθφ ζθνξ
πηνζέηεζεο ή φρη πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ, ζηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο ζε δείγκα κε
δηαβεηηθψλ ελειίθσλ. θνπφο είλαη λα θαζνξηζηεί θαηά πφζνλ έλα πςειφηεξν ζθνξ πηνζέηεζεο
πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ κπνξεί λα κεηξηάζεη ηελ αχμεζε ηεο γιπθφδεο λεζηείαο πνπ
πξνθαιείηαη απφ ηνπο ππφ κειέηε πνιπκνξθηζκνχο. Οη ππφ κειέηε πνιπκνξθηζκνί είλαη ν
rs4607517 πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην γνλίδην GCΚ θαη ν rs11708067 πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην
γνλίδην ADCY5.
Μεζνδνινγία: Ζ παξνχζα κειέηε απνηειεί κέξνο ηεο κειέηεο THISEAS. ηε κειέηε
THISEAS ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 829 ελήιηθα κε δηαβεηηθά άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ κφλν νη 598
ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο 172 ηξνθίκσλ πξνθεηκέλνπ λα
αμηνινγεζεί ε δηαηξνθηθή ηνπο πξφζιεςε. ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθε «εθ ησλ πξνηέξσλ»
αλάιπζε θαη πξνέθπςε έλα ζεσξεηηθφ δηαηξνθηθφ πξφηππν κε πγηεηλέο θαη κε πγηεηλέο νκάδεο
ηξνθίκσλ. Ζ πηνζέηεζε ή φρη πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ αμηνινγήζεθε κέζσ ηνπ
δηαηξνθηθνχ ζθνξ, ζχκθσλα κε ην νπνίν πςειφηεξεο ηηκέο δήισλαλ κεγαιχηεξν βαζκφ
πηνζεηήζεηο πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθηηκήζεηο
αλζξσπνκεηξηθψλ δεηθηψλ, θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαπληζηηθψλ ζπλεζεηψλ θαη κνξθσηηθνχ
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επηπέδνπ. Παξάιιεια κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη
αηκνιεςία. ηε ζπλέρεηα έγηλε βηνρεκηθή θαη γελεηηθή αμηνιφγεζε. Ζ γνλνηχπεζε
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ηερλνινγία ησλ κηθξνζπζηνηρηψλ ηνπ DNA. ηε ζπλέρεηα κειεηήζεθε
ε επίδξαζε ηνπ πνιπκνξθηζκνχ rs4607517 πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην γνλίδην GCK θαη ηνπ
πνιπκνξθηζκνχ rs11708067 πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην γνλίδην ADCY5, ζηα επίπεδα γιπθφδεο
λεζηείαο ζε κε δηαβεηηθνχο ελήιηθεο, αιιά θαη ε αιιειεπίδξαζε απηψλ κε ην δηαηξνθηθφ ζθνξ.
ηαηηζηηθή Αλάιπζε: Ζ ζηαηηζηηθά αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηα πξνγξάκκαηα PASW
(SPSS) 18.0 θαη PLINK 1.07. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κνληέια γξακκηθήο θαη ινγαξηζκηθήο
παιηλδξφκεζεο. Χο επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηελ επίδξαζε ηνπ δηαηξνθηθνχ
ζθνξ ζηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ κε ηνπο
πνιπκνξθηζκνχο ζηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο, νξίζηεθε ην p<0,05.
Απνηειέζκαηα: Σα απνηειέζκαηα γηα ηελ επίδξαζε ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ ζηα επίπεδα
γιπθφδεο λεζηείαο, έδεημαλ φηη ε αχμεζε ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ θαηά 1 κνλάδα ηείλεη λα
κεηψζεη ηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο, επίδξαζε φκσο ε νπνία δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
(p>0.05). Σα απνηειέζκαηα γηα ηνλ πνιπκνξθηζκφ rs4607517 πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην γνλίδην
GCK, έδεημαλ πσο ζηα άηνκα πνπ θέξνπλ έλα αληίγξαθν ηνπ αιιειφκνξθνπ θηλδχλνπ Α, νη
ηηκέο γιπθφδεο λεζηείαο είλαη θαηά 0,3202 mmol/l πςειφηεξεο, ζπγθξηηηθά κε ηα άηνκα πνπ
θέξνπλ ην θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθν G (p<0,05). Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα γηα ηνλ
πνιπκνξθηζκφ rs11708067 πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην γνλίδην ADCY5, έδεημαλ πσο ζηα άηνκα
πνπ θέξνπλ έλα αληίγξαθν ηνπ αιιειφκνξθνπ θηλδχλνπ Α, νη ηηκέο γιπθφδεο λεζηείαο είλαη
θαηά 0,3373 mmol/l πςειφηεξεο, ζπγθξηηηθά κε ηα άηνκα πνπ θέξνπλ ην θπζηνινγηθφ
αιιειφκνξθν G (p<0,05). Σα απνηειέζκαηα γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ κε
ηελ παξνπζία ελφο αιιειφκνξθνπ θηλδχλνπ, έδεημαλ φηη αχμεζε ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ θαηά 1
κνλάδα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνπζία ελφο αιιειφκνξθνπ θηλδχλνπ νδεγεί ζε κείσζε ησλ
επηπέδσλ γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,0209 mmol/l (p<0,05) γηα ηνλ πνιπκνξθηζκφ rs4607517 θαη
θαηά 0,0237 mmol/l (p<0,05) γηα ηνλ πνιπκνξθηζκφ rs11708067.
πκπέξαζκα: Σα άηνκα πνπ πηνζεηνχλ πην πγηεηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο κπνξνχλ λα
πεξηνξίζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηνπ γελεηηθνχ ηνπο ππνβάζξνπ.
Λέμεηο Κιεηδηά: ηλζνπιηλναληίζηαζε, ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 2, δηαηξνθηθά πξφηππα,
δηαηξνθηθφ ζθνξ, rs4607517, GCK, rs11708067, ADCY5
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ABSTRACT
Over the last few decades the modern Greek way of life has assimilated to a large extent the
negative characteristics of the Western way of life. One of the most important changes that it has
undergone is the diversion from the traditional Mediterranean diet and the adoption of Western
dietary habits [1]. The impact of the change in dietary habits is depicted in the dramatic increase
in the frequency of the appearance of insulin-resistance and type 2 diabetes mellitus, conditions
that are characterized by the abnormal concentration of glucose in the blood. The progress,
however, of science over the last decades has acknowledged that abnormal blood glucose
concentration is not only the result of non healthy dietary habits, but also a result of the
interaction of genetic predisposition and environmental factors, in which dietary habits are also
included [2]. This progress has made imperative the need for recognizing and studying the
amendable and non amendable risk factors [2, 3].
Aim: The aim of the study is to assess the interaction of two polymorphisms that are implicated
in the increase of fasting glucose with the diet score concerning the adoption or not of healthy
dietary habits, on the levels of fasting glucose in a sample of non-diabetic adults. The aim is to
determine if a higher adoption score of healthy dietary habits can temper the increase of fasting
glucose caused by the polymorphisms being studied. The polymorphisms being studied are
rs4607517 near to the gene GCΚ and rs11708067 near to the gene ADCY5.
Methodology: The present study comprises part of the THISEAS study. In the THISEAS study,
a total of 829 adult non-diabetic subjects participated, of which only 598 completed the
questionnaire on the consumption frequency of 172 foods in order to assess their dietary uptake.
Subsequently, a priori analysis was used and a theoretical dietary pattern emerged with healthy
and non healthy food groups. The adoption or not of healthy dietary habits was assessed through
the dietl score formed. Also, assessments of anthropometrical indices, physical activity, smoking
habits and educational level were performed. Along with the completion of the questionnaires,
blood was also collected. Subsequently, biochemical and genetic assessment was performed.
Genotyping was performed with microarrays DNA analysis. Subsequently, a study was made of
the effect of the polymorphism rs4607517 that is near to the gene GCK and the polymorphism
rs11708067 that near to the gene ADCY5 on the levels of fasting glucose in non-diabetic adults,
but also of their interaction with the diet score on fasting glucose levels.
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Statistical Analysis: The statistical analysis was performed with the statistical software PLINK
1.07 and PASW (SPSS) 18.0 and also models of linear and logarithmic regression were used. As
a level of statistical significance for the effect of the diet score on fasting glucose levels p<0.05
was defined.
Results: The results for the polymorphism rs4607517 near the gene GCK, showed that in
subjects carrying one copy of the risk allele A, the values of fasting glucose are 0.3202 mmol/l
higher, compared to the subjects carrying the normal allele G (p<0.05). Also, the results for the
polymorphism rs11708067 near to the gene ADCY5, showed that in the subjects carrying one
copy of the risk allele Α, the values of fasting glucose are 0.3373 mmol/l higher, compared to the
subjects carrying the normal allele G (p<0.05). The results concerning the interaction of the diet
score with the presence of one risk allele, showed that the increase of the diet score by 1 unit in
combination with the presence of one risk allele leads to a decrease in the levels of fasting
glucose by 0.0209 mmol/l (p<0.05) for the polymorphism rs4607517 and by 0.0237 mmol/l
(p<0.05) for the polymorphism rs11708067.
Conclusion: The subjects that adopt healthier dietary habits could limit the implications of their
genetic predisposition.
Keywords: insulin-resistance, type 2 diabetes mellitus, dietary patterns, diet score, rs4607517,
GCK, rs11708067, ADCY5
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ΜΔΡΟ Α. ΘΔΧΡΖΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ν ζχγρξνλνο ειιεληθφο ηξφπνο δσήο έρεη αθνκνηψζεη ζε κεγάιν βαζκφ
ηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δπηηθνχ ηξφπνπ δσήο, αθνπιίδνληαο ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ
απφ ηα εγγελή πιενλεθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ έρεη
ππνζηεί ν ειιεληθφο πιεζπζκφο είλαη ε απνζηξνθή απφ ην παξαδνζηαθφ κεζνγεηαθφ ηξφπν
δηαηξνθήο θαη ε πηνζέηεζε ησλ δπηηθψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ [1]. Οη αλεζπρεηηθέο
επηπηψζεηο ηεο αιιαγήο ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ απεηθνλίδνληαη ζηε δξακαηηθή αχμεζε ηεο
ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηλζνπιηλναληίζηαζεο (ΗΑ) θαη ζαθραξψδνπο δηαβήηε ηχπνπ 2 (Γ 2)
[16], θαηαζηάζεηο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε κε θπζηνινγηθή ζπγθέληξσζε γιπθφδεο
ζην αίκα. Ζ εμέιημε φκσο ηεο επηζηήκεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη αλαγλσξίζεη φηη ε κε
θπζηνινγηθή ζπγθέληξσζε γιπθφδεο ζην αίκα δελ είλαη κφλν απνηέιεζκα ησλ κε πγηεηλψλ
δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ, αιιά απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο γελεηηθήο πξνδηάζεζεο θαη
ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. Ζ γελεηηθή πξνδηάζεζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απφ ηελ
παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ πνιπκνξθηζκψλ ζην γνληδίσκα ηνπ αλζξψπνπ πνπ επηδξνχλ ζηελ
νκνηφζηαζε ηεο γιπθφδεο, ελψ απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο ζεκαληηθφ ξφιν
δηαδξακαηίδνπλ νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο [2,3].
Ζ ηλζνπιηλναληίζηαζε θαη ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 2 απνηεινχλ δχν απφ ηα κεγαιχηεξα
πξνβιήκαηα πγείαο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Οη πξνβιέςεηο ηνπ παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ πγείαο
αλαθέξνπλ φηη ην 2025 ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ κε Γ 2 αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηα 330
εθαηνκκχξηα [4], ελψ ηα άηνκα πνπ ζα βξίζθνληαη ζε πςειφ θίλδπλν εκθάληζεο Γ 2 εμαηηίαο
ηεο δπζαλνρήο ζηε γιπθφδε ζα είλαη 472 εθαηνκκχξηα [5]. Όζν αλαθνξά ηελ
ηλζνπιηλναληίζηαζε, ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο αλέξρεηαη ζην 24% ηνπ ζπλνιηθνχ ελήιηθνπ
πιεζπζκνχ, ε νπνία φκσο αλακέλεηαη λα απμεζεί εμαηηίαο ηεο ζηελήο ηεο ζρέζεο κε ηνλ Γ 2,
αθνχ ην 83% ησλ αζζελψλ κε Γ 2 έρεη παξάιιεια θαη ηλζνπιηλναληίζηαζε [6]. Οη δπζνίσλεο
απηέο πξνβιέςεηο θαζηζηνχλ ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ θαηαζηάζεσλ
αλαγθαία. Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έρεη ζηξαθεί ζηελ αλαγλψξηζε θαη κειέηε ησλ
ηξνπνπνηήζηκσλ θαη κε ηξνπνπνηήζηκσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
λνζεξφηεηα θαη ηε πξφσξε ζλεζηκφηεηα εμαηηίαο ησλ δηαηαξαρψλ ηεο ξχζκηζεο ηεο
θπζηνινγηθήο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο ζην αίκα. Ζ αλαγλψξηζε ησλ κε ηξνπνπνηήζηκσλ
παξαγφλησλ θηλδχλνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εθηίκεζε ηνπ αηνκηθνχ θηλδχλνπ γηα εκθάληζε
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ρξφλησλ αζζελεηψλ φπσο είλαη ν Γ 2, βαζηδφκελε ζην γνλφηππν ηνπ θάζε αηφκνπ, αιιά θαη ε
αλαγλψξηζε ησλ ηξνπνπνηήζηκσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ φπσο είλαη ε δηαηξνθή κπνξεί λα
νδεγήζεη ζηε θαζπζηέξεζε ή ηελ πξφιεςε ησλ θαηλνκεληθά αλαπφθεπθησλ αζζελεηψλ [3].
ηφρνο ηνπ παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ πγείαο θαη φισλ φζσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ηνκέα ηεο
πξναγσγήο ηεο πγείαο, είλαη ηα άηνκα λα αιιάμνπλ ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ πγεία θαη λα
πεξάζνπλ απφ ηε ζεξαπεία ζηε πξφιεςε ησλ λνζεκάησλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, δελ αξθεί
απιά ε αλαγλψξηζε θαη ε κειέηε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα,
αιιά απαηηείηαη ε δεκηνπξγία πξνιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο. Ζ ελεκέξσζε θαη ε
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ κέζσ ησλ πξνιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο έρεη
ηδηαίηεξε ζεκαζία, αιιά δελ αξθεί απφ κφλε ηεο γηα λα θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα πηνζεηήζνπλ
πγηεηλφηεξνπο ηξφπνπο δσήο. Οη πξνζπάζεηεο απηέο επηηπγράλνπλ ζπλήζσο κφλν φηαλ
ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη πνπ βνεζνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα θάλνπλ πγηεηλφηεξεο επηινγέο ζηελ
θαζεκεξηλή ηνπο δσή ηξνπνπνηψληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζηελ πγεία [7].

2. ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ
Ζ ηλζνπιηλναληίζηαζε θαη ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 2 απνηεινχλ δχν απφ ηα κεγαιχηεξα
πξνβιήκαηα πγείαο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Σα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα γηα ηελ
ηλζνπιηλναληίζηαζε θαη ησλ ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2 θαλεξψλνπλ ην κέγεζνο ηνπ
πξνβιήκαηνο [4,6].

2.2. ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΗΝΟΤΛΗΝΟΑΝΣΗΣΑΖ

Γεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ επηπνιαζκφ ηεο ηλζνπιηλναληίζηαζεο ζηηο ΖΠΑ, δείρλνπλ πσο ε
ηλζνπιηλναληίζηαζε αθνξά 70 κε 80 εθαηνκκχξηα Ακεξηθάλνπο [8] κε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο
λα αλέξρεηαη ζην 24% ηνπ ζπλνιηθνχ ελήιηθνπ πιεζπζκνχ [9]. Έξεπλα ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 888 ελήιηθα άηνκα ειηθίαο 40 κε 79 εηψλ, έδεημε φηη ην 15% ησλ αληξψλ
ζπκκεηερφλησλ είρε ηλζνπιηλναληίζηαζε θαζψο θαη ην 29% ησλ γπλαηθψλ. Απφ ηα
απνηειέζκαηα ηεο ίδηαο έξεπλαο θαλεξψλεηαη ε ζρέζε ηεο ηλζνπιηλναληίζηαζεο κε ην
ππεξβάιινλ βάξνο θαη ηελ παρπζαξθία, αθνχ ην 43% ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ είρε δείθηε κάδαο
ζψκαηνο κεγαιχηεξν ηνπ 25kg/m2 εκθάληδε παξάιιεια θαη ηλζνπιηλναληίζηαζε, έλαληη ηνπ
20% πνπ είρε δείθηε κάδαο ζψκαηνο κηθξφηεξν ηνπ 25kg/m2. Δπίζεο, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο
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ίδηαο έξεπλαο θαλεξψλεηαη θαη ε ζρέζε ηεο ηλζνπιηλναληίζηαζεο κε ηνλ Γ 2 αθνχ ην 83,9%
ησλ πεξηπηψζεσλ Γ 2, είρε παξάιιεια θαη ηλζνπιηλναληίζηαζε [6].

2.2. ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΚΥΑΡΧΓΟΤ ΓΗΑΒΖΣΖ

Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο απνηειεί κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο απεηιέο ηνπ 21νπ αηψλα αθνχ απνηειεί
έλα παγθφζκην πξφβιεκα πγείαο πνπ αλακέλεηαη λα ιάβεη δηαζηάζεηο επηδεκίαο ζηα επφκελα 10
– 20 ρξφληα [10]. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ πγείαο ην έηνο 1994
έπαζραλ απφ ζαθραξψδε δηαβήηε 120 εθαηνκκχξηα άηνκα. Μεηά απφ 10 ρξφληα ην έηνο 2003,
194 εθαηνκκχξηα άηνκα, ειηθίαο 20 – 79 εηψλ, είραλ δηαγλσζκέλν ζαθραξψδε δηαβήηε. Ο
αξηζκφο απηφο αληηζηνηρεί ζε έλαλ παγθφζκην επηπνιαζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 5,1%. χκθσλα πάιη
κε ηνλ παγθφζκην νξγαληζκφ πγείαο, ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ κε ζαθραξψδε δηαβήηε αλακέλεηαη
κέρξη ην 2025 λα έρεη μεπεξάζεη ηα 330 εθαηνκκχξηα, δίλνληαο έλαλ παγθφζκην επηπνιαζκφ ηεο
ηάμεσο ηνπ 6,3% [4,11]. Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 2 επζχλεηαη γηα ην 90 – 95% ησλ
πεξηπηψζεσλ δηαβήηε ζηνλ πιεζπζκφ [5]. Ζ ζπρλφηεηα απηνχ ηνπ ηχπνπ δηαβήηε απμάλεηαη κε
ηελ πξφνδν ηεο ειηθίαο. Έηζη, ν επηπνιαζκφο ηεο λφζνπ είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 1% ζε άηνκα
ειηθίαο θάησ απφ 45 έηε, ελψ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 20% ζε άηνκα ειηθίαο πάλσ απφ 60 έηε [5]. Ζ
επίπησζε ηνπ Γ 2 ζηηο ΖΠΑ είλαη πεξίπνπ 3 – 5%, ελψ αλεβαίλεη ζην 10 – 15% ζε άηνκα
κεγαιχηεξα ησλ 50 εηψλ. Σα πνζνζηά επίπησζεο ηνπ Γ 2 πνηθίινπλ παγθνζκίσο ιφγσ θπξίσο
ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ δσήο [5].
ε πξφζθαηε επηδεκηνινγηθή κειέηε [12] ζηελ νπνία εθηηκήζεθε ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ κε
ζαθραξψδε δηαβήηε, ειηθίαο 20 – 79 εηψλ, απφ 216 ρψξεο γηα ηα έηε 2010 – 2030 αλαθέξζεθε
φηη ν επηπνιαζκφο ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε ζηνπο ελήιηθεο ήηαλ 6,4% ην έηνο 2010,
επεξεάδνληαο 285 εθαηνκκχξηα άηνκα, ελψ απηφο ν αξηζκφο αλακέλεηαη λα απμεζεί ζην 7,7%
επεξεάδνληαο 439 εθαηνκκχξηα ελήιηθεο κέρξη ην 2030. ηε ίδηα κειέηε εθηηκήζεθε κηα αχμεζε
θαηά 69% ζηα άηνκα κε ζαθραξψδε δηαβήηε ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη 20% αχμεζε ζηηο
αλαπηπζζφκελεο [12]. Αλεζπρεηηθφ ελδηαθέξνπλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη κεγάιν πνζνζηφ
αηφκσλ κε ζαθραξψδε δηαβήηε δε γλσξίδνπλ φηη πάζρνπλ απφ ηε λφζν [13].
Δπίζεο, ν παγθφζκηνο νξγαληζκφο πγείαο εθηίκεζε φηη ην έηνο 2003, 314 εθαηνκκχξηα άηνκα
είραλ δηαγλσζκέλε δηαηαξαγκέλε αλνρή γιπθφδεο, δειαδή ην 8,2% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ,
ελψ αλακέλεηαη έσο ην 2025, 472 εθαηνκκχξηα άηνκα, δειαδή ην 9% ηνπ παγθφζκηνπ
πιεζπζκνχ, λα βξίζθεηαη ζε πςειφ θίλδπλν εκθάληζεο ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2 εμαηηίαο
ηεο δηαηαξαγκέλεο αλνρήο ζηε γιπθφδε [5].
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2.2.1. ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΚΥΑΡΧΓΟΤ ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο ζηελ Διιάδα πξνζβάιιεη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 6-7% ηνπ γεληθνχ
πιεζπζκνχ [14,15]. Ζ κειέηε «Αηηηθή» κεηά απφ αλάιπζε βηνρεκηθψλ κεηξήζεσλ θαη
πξνζαξκνγή γηα ηελ ειηθία ηπραηνπνηεκέλνπ δείγκαηνο 3042 ελειίθσλ Διιήλσλ, εθ ησλ νπνίσλ
νη 1514 ήηαλ άληξεο θαη νη 1528 ήηαλ γπλαίθεο, απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, αλέθεξε
φηη ην 7,6% ησλ αληξψλ θαη ην 5,9% ησλ γπλαηθψλ είραλ Γ 2 ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2001 –
2002, ελψ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ απηψλ ησλ αηφκσλ δελ ήμεξαλ φηη πάζρνπλ απφ ηε λφζν [16].
Ο επηπνιαζκφο ηνπ Γ 2 απμήζεθε κε ηελ ειηθία θαη ζηα δχν θχια. πγθεθξηκέλα, ην 2% ησλ
αληξψλ θαη ην 1% ησλ γπλαηθψλ είραλ δηαγλσζκέλν Γ 2 θάησ απφ ηελ ειηθία ησλ 45 εηψλ, ελψ
ην 29% ησλ αληξψλ θαη ην 21% ησλ γπλαηθψλ είραλ δηαγλσζκέλν Γ 2 κεηά ηελ ειηθία ησλ 65
εηψλ [17]. Οη παξαπάλσ εξεπλεηέο [18] δηεξεχλεζαλ ηνλ επηπνιαζκφ ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε
απφ ην 2001 έσο θαη ην 2006, ζε 1806 άληξεο θαη γπλαίθεο απφ ην δείγκα ηεο κειέηεο «Αηηηθή»
πνπ δελ είραλ ζαθραξψδε δηαβήηε ζηελ έλαξμε ηεο κειέηεο θαη αλέθεξαλ φηη κεηά απφ
πξνζαξκνγή γηα ηελ ειηθία, ν επηπνιαζκφο ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε ήηαλ ζπλνιηθά 11,6% θαη
ζπγθεθξηκέλα 12,8% γηα ηνπο άληξεο θαη 10,4% γηα ηηο γπλαίθεο, κηα αχμεζε ε νπνία είλαη
δξακαηηθή ζε δηάζηεκα 5 εηψλ [18]. πλεπψο κπνξεί λα εθηηκεζεί αδξά φηη ν εηήζηνο ξπζκφο
αχμεζεο ηνπ Γ 2 είλαη πεξίπνπ 1,2% ζηνπο άληξεο θαη 1% ζηηο γπλαίθεο. Χζηφζν, νη άληξεο 65
– 75 εηψλ είραλ 1,5 θνξέο κεγαιχηεξν θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ Γ 2 ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο
ηεο ίδηαο ειηθίαο, ελψ ζε κεγαιχηεξε ειηθία, άλσ ησλ 75 εηψλ νη γπλαίθεο είραλ πεξίπνπ 1,6
θνξέο κεγαιχηεξν θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ ηε λφζν ζπγθξηηηθά κε ηνπο άληξεο. Ζ αχμεζε ζηνλ
επηπνιαζκφ ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε ήηαλ θπξίσο απνηέιεζκα ηεο απμαλφκελεο ειηθίαο, ηεο
παρπζαξθίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο απμεκέλεο πεξηκέηξνπ κέζεο, ηνπ νηθνγελvεηαθνχ ηζηνξηθνχ
ζαθραξψδνπο δηαβήηε θαη ηεο έιιεηςεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο [18].
Μηα άιιε κειέηε [19] εμέηαζε 385 ηαηξηθνχο θαθέινπο αζζελψλ κε Γ 2 πνπ απεπζχλζεθαλ
ζην δηαβεηνινγηθφ ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ Άγηνο Γεκήηξηνο ζηε Θεζζαινλίθε κεηαμχ ησλ
εηψλ 1992 θαη 2000. Οη αζζελείο πνπ ε πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ Θεζζαινληθείο, ρσξίζηεθαλ ζε
δπν νκάδεο, εθ ησλ νπνίσλ ε νκάδα Α απνηειείην απφ 202 αζζελείο γηα ηνπο νπνίνπο ε
δηάγλσζε ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε έγηλε κεηαμχ ησλ εηψλ 1992 – 1996, ελψ ε νκάδα Β
απνηειείην απφ 183 αζζελείο γηα ηνπο νπνίνπο ε δηάγλσζε ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε έγηλε κεηαμχ
ησλ εηψλ 1997 – 2000. Οη εξεπλεηηθή νκάδα παξαηήξεζε φηη νη αζζελείο κε δηαγλσζκέλν Γ 2
ζηε Θεζζαινλίθε ήηαλ ζεκαληηθά λεφηεξνη ην έηνο 2000 (~51 εηψλ) ζπγθξηηηθά κε ην έηνο 1997
(~68 εηψλ) φπσο επίζεο ην έηνο 2000 ήηαλ πεξηζζφηεξν παρχζαξθνη ζπγθξηηηθά πάιη κε ην έηνο
1997.
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3. ΡΤΘΜΗΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΖ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΓΛΤΚΟΕΖ ΣΟ ΑΗΜΑ
Ζ ηλζνπιηλναληίζηαζε θαη ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 2 απνηεινχλ θαηαζηάζεηο νη νπνίεο
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε δηαηαξαρή ηεο νκνηφζηαζεο ηεο γιπθφδεο, δειαδή απφ ηε δηαηαξαρή
ηεο ξχζκηζεο ηεο θπζηνινγηθήο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο ζην αίκα. Ο αλζξψπηλνο νξγαληζκφο
φκσο απνηειεί έλα εληαίν ζχζηεκα ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη λα δηαηεξεί ηελ νκνηφζηαζή ηνπ,
δειαδή λα δηαηεξεί ζηαζεξφ ην εζσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ φηαλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζην
νπνίν δεη κεηαβάιιεηαη δηαξθψο. Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νκνηφζηαζεο ν νξγαληζκφο δηαζέηεη
κεραληζκνχο νη νπνίνη δελ ιεηηνπξγνχλ ν έλαο αλεμάξηεηα απφ ηνλ άιινλ, αιιά βξίζθνληαη
θάησ απφ ζπλερή έιεγρν γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ
επηβίσζε ηνπ [20].
Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο νκνηνζηαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο
θπζηνινγηθήο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο ζην αίκα, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ξχζκηζεο ηνπ
κεηαβνιηζκνχ [21]. θνπφο ηεο ξχζκηζεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ είλαη αθελφο λα δηαηεξήζεη ηελ
νκνηφζηαζε ηνπ θπηηαξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη αθεηέξνπ λα ηξνπνπνηήζεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ
κεηαβνιηζκνχ, αλάκεζα ζηηο δχν ηξνθηθέο πεξηφδνπο, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαιχςεη ηηο
ζξεπηηθέο θαη βηνρεκηθέο απαηηήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ [21]. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο ξχζκηζεο ηεο
θπζηνινγηθήο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο ζην αίκα θαλεξψλεηαη κε ηε δηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο
ηεο, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη έλαλ νξγαληζκφ ζηελ εκθάληζε παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ
φπσο είλαη ε ηλζνπιηλναληίζηαζε αιιά θαη ζηελ εκθάληζε ρξφλησλ αζζελεηψλ φπσο είλαη ν
ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 2 [22]
Ζ εκθάληζε δπζιεηηνπξγηψλ ζηε ξχζκηζε ηεο θπζηνινγηθήο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο ζην αίκα
κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ηξνπνπνηήζηκνπο θαη κε ηξνπνπνηήζηκνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ. Οη
ζεκαληηθφηεξνη ηξνπνπνηήζηκνη παξάγνληεο θηλδχλνπ είλαη ε πξνγελλεηηθή δηαηξνθή [23,24], ε
κεηαγελλεηηθή δηαηξνθή [25], ν δείθηεο κάδαο ζψκαηνο [26], ην επίπεδν θπζηθήο
δξαζηεξηφηεηαο [27], ε θαηαλάισζε αιθνφι [28, 29], νη θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο [29] θαζψο θαη
ην κνξθσηηθφ επίπεδν ην νπνίν κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο δηαηξνθηθέο επηινγέο ηνπ αηφκνπ [30].
Οη ζεκαληηθφηεξνη κε ηξνπνπνηήζηκνη παξάγνληεο θηλδχλνπ είλαη ε ειηθία [31], ην θχιν [32], ε
θπιή [33] θαη ε εζληθφηεηα [33], θαζψο θαη ε παξνπζία πνιπκνξθηζκψλ γνληδίσλ πνπ
ελνρνπνηνχληαη γηα ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο λεζηείαο. Σέηνηνη πνιπκνξθηζκνί είλαη
ν rs4607517 ν νπνίνο βξίζθεηαη θνληά ζην γνλίδην GCK θαη ν rs11708067 ν νπνίνο βξίζθεηαη
θνληά ζην γνλίδην ADCY5 [34].
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3.1. ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΖ ΦΑΖ ΓΛΤΚΟΕΖ

Ο αλζξψπηλνο νξγαληζκφο έρεη αλαπηχμεη εηδηθνχο κεραληζκνχο γηα λα κπνξεί λα επηβηψλεη
αλάκεζα ζηηο δχν ηξνθηθέο πεξηφδνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα δσληαλφ νξγαληζκφ. Ζ πξψηε
ηξνθηθή πεξίνδνο είλαη ε απορροθηηική θάζη θαη είλαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκφο
ιακβάλεη επαξθήο πνζφηεηεο ηξνθήο, φηαλ δειαδή ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά εηζέξρνληαη απφ ην
γαζηξεληεξηθφ απιφ ζην αίκα. Ζ απνξξνθεηηθή θάζε δηαξθεί πεξίπνπ 3 ψξεο κεηά ηε
θαηαλάισζε γεχκαηνο. Ζ δεχηεξε ηξνθηθή πεξίνδνο είλαη ε μεηαπορροθηηική θάζη θαη είλαη ε
πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκφο δε ιακβάλεη ηξνθή, κε επαθφινπζν ν γαζηξεληεξηθφο
ζσιήλαο λα είλαη θελφο απφ θαχζηκα κφξηα θαη επνκέλσο νη απαξαίηεηεο πεγέο ελέξγεηαο λα
πξέπεη λα παξαζρεζνχλ απφ ηηο ελεξγεηαθέο απνζήθεο ηνπ ζψκαηνο. Ζ κεηαπνξξνθεηηθή θάζε
αληηζηνηρεί ζε έλα δηάζηεκα 3-12 ή 16 σξψλ κεηά απφ ην γεχκα. [22]. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα πνπ
δφζεθε γηα ηε θάζε θάζε είλαη θαηά πξνζέγγηζε θαη επεξεάδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ
παξάγνληεο φπσο είλαη ε ελεξγεηαθή αμία θαη ε ζξεπηηθή ζχζηαζε ηνπ γεχκαηνο, ην επίπεδν
θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη ν κεηαβνιηθφο ξπζκφο ηνπ αηφκνπ [21].
Ζ γιπθφδε απνηειεί ηελ θχξηα πεγή ελέξγεηαο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηζηνχο, γηα απηφ ην ιφγν
είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δηαηεξείηαη ε νκνηφζηαζή ηεο ηφζν ζηελ απνξξνθεηηθή φζν θαη ζηε
απνξξνθεηηθή θάζε. Με ηνλ φξν γιπθφδε αλαθεξφκαζηε ζην ζχλνιν ησλ απνξξνθνχκελσλ
πδαηαλζξάθσλ, αθνχ φια ηα ζάθραξα είηε κεηαηξέπνληαη ζε γιπθφδε ζην ήπαξ, είηε
εηζέξρνληαη ζηηο ίδηεο κεηαβνιηθέο νδνχο πνπ αθνινπζεί ε γιπθφδε. Καηά ηελ απνξξνθεηηθή
θάζε ε γιπθφδε απνξξνθάηε απφ ην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα ζηε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Σν
αίκα νδεγείηαη απεπζείαο ζην ήπαξ, κέζσ ηεο επαηηθήο ππιαίαο θιέβαο, φπνπ θαη πθίζηαηαη ηηο
πξψηεο κεηαβνιέο ζηε ζχζηαζή ηνπ ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη αθνινχζσο ηνχην πνξεχεηαη
πξνο ηελ θαξδηά, φπνπ εμσζείηαη ζε φινπο ηνπο ηζηνχο [22]. Καηά ηε κεηαπνξξνθεηηθή θάζε,
έρεη ζηακαηήζεη ε απνξξφθεζε ηεο γιπθφδεο θαη ησλ άιισλ καθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ απφ
ην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα, κε απνηέιεζκα νη ηζηνί λα κελ κπνξνχλ πιένλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ
ελέξγεηα πνπ ρξεηάδνληαη [22]. Ζ ξχζκηζε φκσο ηεο θπζηνινγηθήο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο ζην
αίκα είλαη απαξαίηεηε θαη θαηά ηελ απνξξνθεηηθή αιιά θαη θαηά ηε κεηαπνξξνθεηηθή θάζε γηα
ηε δηαηήξεζε ηεο επγιπθαηκίαο [21]. Ζ ξχζκηζε ηεο θπζηνινγηθήο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο ζην
αίκα ζηεξίδεηαη ζηελ νξκνληθή ξχζκηζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηεο γιπθφδεο.
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3.2. ΟΡΜΟΝΗΚΖ ΡΤΘΜΗΖ ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟΤ ΓΛΤΚΟΕΖ

Ο έιεγρνο ησλ κεηαβνιηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ επγιπθαηκία, δειαδή ηε
δηαηήξεζε ηεο θπζηνινγηθήο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο ζην αίκα, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηηο
νξκνληθήο ξχζκηζεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηεο γιπθφδεο. Ζ νξκνληθή ξχζκηζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ
ηεο γιπθφδεο επηηπγράλεηαη θπξίσο κέζσ ηηο δξάζεηο ησλ παγθξεαηηθψλ νξκνλψλ, ηλζνπιίλε θαη
γιπθαγφλε, ζηνπο δηάθνξνπο ηζηνχο. ηελ απνξξνθεηηθή θάζε, ε ηλζνπιίλε θαηεπζχλεη ηνλ
ελεξγεηαθφ κεηαβνιηζκφ, ελψ ζηε κεηαπνξξνθεηηθή θάζε, ην ζψκα πνπ έρεη ζηεξεζεί ηελ
ηξνθή απαηηεί ηε βνήζεηα ηεο γιπθαγφλεο γηα ηε ξχζκηζε ηεο παξνρήο ησλ ελεξγεηαθψλ
ππνζηξσκάησλ [21]. Οη ηζηνί πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο θαη ηεο
γιπθαγφλεο είλαη θπξίσο ην ήπαξ, νη κχεο θαη ν ιηπψδεο ηζηφο [21].

3.2.1. ΠΑΓΚΡΔΑ

Σν πάγθξεαο είλαη ην φξγαλν ην νπνίν επνπηεχεη θαη θαηεπζχλεη ηελ απνξξφθεζε θαη ην
κεηαβνιηζκφ φισλ ησλ ηξνθηθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ηηο έθθξηζεο δηαθφξσλ νξκνλψλ, κε
απνηέιεζκα λα παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ νκνηφζηαζε ηεο γιπθφδεο. Σν πάγθξεαο απνηειείηαη
απφ δχν κνίξεο κε ζηελή αλαηνκηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο, ηελ εμσθξηλή κνίξα θαη ηελ ελδνθξηλή
κνίξα. Ζ εμσθξηλή κνίξα εθθξίλεη θαζεκεξηλά πεξίπνπ 2lt πγξνχ πινχζηνπ ζε δηηηαλζξαθηθά
θαη πεπηηθά έλδπκα, απαξαίηεηα γηα ηε δηάζπαζε ησλ πδαηαλζξάθσλ, ησλ πξσηετλψλ θαη ησλ
ιηπψλ ηνπ εληεξηθνχ απινχ. Ζ ελδνθξηλήο κνίξα ηνπ παγθξέαηνο έρεη σο ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηα
λεζίδηα ηνπ Langernhans. Σν θάζε λεζίδην απνηειείηαη θαηά 79-90% απφ ηα β-θχηηαξα ηα νπνία
εθθξίλνπλ ηλζνπιίλε θαη ηζνκεξείο πνζφηεηεο ακπιίλεο, ζηα λεζίδηα επίζεο ππάξρνπλ θαη ηα αθχηηαξα πνπ εθθξίλνπλ ηε γιπθαγφλε, ηα D-θχηηαξα πνπ εθθξίλνπλ ηε ζσκαηνζηαηίλε θαη ηα Fθχηηαξα ή (ΡΡ θχηηαξα) πνπ εθθξίλνπλ ην παγθξεαηηθφ πνιππεπηίδην [35].
Ζ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο ζην αίκα, δηεγείξεη ηελ έθθξηζε ηλζνπιίλεο απφ ην
πάγθξεαο, ελψ κεηψλεη ηελ έθθξηζε ηεο γιπθαγφλεο απφ απηφ. Οη κεηαβνιέο απηέο ζηα επίπεδα
ησλ νξκνλψλ πξνάγνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε νδψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε θαχζε ηεο γιπθφδεο, σο
πξνηηκφηεξν ελεξγεηαθφ ππφζηξσκα θαη ζηελ απνζήθεπζε ηεο, ελψ θαηαζηέιινπλ νδνχο πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ απειεπζέξσζε απνζεθεπκέλεο γιπθφδεο θαη ιηπαξψλ νμέσλ. Ζ πηψζε ησλ
επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο ζην αίκα, ζεκαηνδνηεί ηελ αληίζηξνθε πνξεία έθθξηζεο ησλ
παγθξεαηηθψλ νξκνλψλ, δειαδή κείσζε ηεο έθθξηζεο ηλζνπιίλεο θαη αχμεζε ηεο έθθξηζεο
γιπθαγφλεο, Οη νξκνληθέο απηέο κεηαβνιέο πξνάγνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε νδψλ πνπ ζπκβάιινπλ
ζηελ απειεπζέξσζε γιπθφδεο θαη ιηπαξψλ νμέσλ ζην αίκα θαζψο θαη ζηε ζχλζεζε θεηνληθψλ
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ζσκάησλ, ελψ θαηαζηέιινπλ νδνχο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απνζήθεπζε ηεο γιπθφδεο. Οη
παξαπάλσ δηαδηθαζίεο έρνπλ σο επαθφινπζν ηε δηαηήξεζε ηεο νκνηφζηαζεο ηεο γιπθφδεο [21].

3.2.1.1. ΠΑΓΚΡΔΑΣΗΚΖ ΟΡΜΟΝΖ: ΗΝΟΤΛΗΝΖ

Ζ ζχλζεζε θαη ε έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο γίλεηαη κέζσ πνιχπινθσλ δηεξγαζηψλ, κε
αιιεινδηαδνρή θάζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ σο θαηάιεμε ηελ παξνπζία ηεο ηλζνπιίλεο ζηελ
θπθινθνξία [22].

3.2.1.1.1. ΔΡΔΘΗΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΚΡΗΖ ΗΝΟΤΛΗΝΖ

Σν πξψην θαη κέγηζην θπζηνινγηθφ εξέζηζκα γηα ηελ έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο είλαη ε γιπθφδε
[35]. Όηαλ ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο ζην αίκα είλαη πςειά, ν ελεξγφο κεηαβνιηζκφο ηεο
γιπθφδεο ζην β-θχηηαξν απμάλεη ηελ ελδνθπηηάξηα ζπγθέληξσζε ηνπ ATP. Απηφ πξνθαιεί
θιείζηκφ ησλ δίαπισλ Κ+ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο θαη ηειηθά εθπφισζε ηεο κεκβξάλεο. ε
απάληεζε πξνο ηελ αιιαγή ηνπ κεκβξαληθνχ δπλακηθνχ, αλνίγνπλ ηαζφ-ειεγρφκελε δίαπινη
Ca2+ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο. Ζ εηζξνή Ca2+ ζην θχηηαξν απμάλεη ηε ζπγθέληξσζε Ca2+ ηνπ
θπηηαξνπιάζκαηνο ηφζν φζν ρξεηάδεηαη ψζηε λα ππξνδνηεζεί ε έθιπζε ηλζνπιίλεο κε
εμσθπηηάξσζε [36]. Γηα απηφ ην ιφγν, ε ζπγθέληξσζή ηεο ηλζνπιίλεο ζην πιάζκα απμάλεηαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνξξνθεηηθήο θάζεο, δειαδή φηαλ ππάξρεη πεξίζζεηα ελέξγεηαο
(απμεκέλα επίπεδα ΑΣΡ) θαη κεηψλεηαη θαηά ηε κεηαπνξξνθεηηθή θάζε, δειαδή φηαλ δελ
ππάξρεη επαξθήο ζπγθέληξσζε ΑΣΡ γηα πξνθαιέζεη ηηο παξαπάλσ θπηηαξηθέο κεηαβνιέο [22].
Μεηά ηελ έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο, νη κεηαβνιηθέο επηδξάζεηο ηεο ζηα θχηηαξα ζηφρνπο, δειαδή
ζηα επαηηθά θχηηαξα, ζηα κπτθά θχηηαξα (ζθειεηηθά, θαξδηαθά) θαη ζηα θχηηαξα ηνπ ιηπψδνπο
ηζηνχ νδεγνχλ ζε κείσζε ηεο γιπθφδεο ηνπ αίκαηνο θαη επνκέλσο ζε κείσζε ηνπ εξεζίζκαηνο
πνπ πξνθάιεζε ηελ έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο. Έηζη, ε ζπγθέληξσζε ηεο ηλζνπιίλεο επηζηξέθεη
ζηα πξνεγνχκελα επίπεδά ηεο [22].
Ζ δηαθχκαλζε ηεο πνζφηεηαο ηεο γιπθφδεο ζην αίκα, έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηεο
επαηζζεζίαο ηνπ β-θπηηάξνπ ηνπ παγθξέαηνο ζε απηή. Σν κέγεζνο ηεο απάληεζεο ηεο
ηλζνπιίλεο ζην εξέζηζκα ηεο γιπθφδεο εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο ζην
αίκα, αιιά θαη απφ ην ξπζκφ ηεο αιιαγήο ηνπο. Ζ απφηνκε αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο
ππξνδνηεί κηα ηαρεία αιιά πεξηνξηζκέλε ρξνληθά θαη πνζνηηθά έθθξηζε ηλζνπιίλεο, ε νπνία
απνηειεί ηελ νμεία ή πξψηε θάζε θαη έρεη ρξνληθή δηάξθεηα πεξίπνπ 20-30 ιεπηά. Όηαλ ηα
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επίπεδα ηεο γιπθφδεο ζηαζεξνπνηεζνχλ ή ζπλερίζνπλ λα απμάλνληαη, αιιά κε βξαδχ ξπζκφ,
αξρίδεη ε δεχηεξε θάζε έθθξηζεο ηλζνπιίλεο, ε νπνία πνζνηηθά πξνζθέξεη κεγαιχηεξα πνζά
ηλζνπιίλεο, αιιά έρεη θαη κεγαιχηεξε ρξνληθή δηάξθεηα, κέρξη θαη 4 ψξεο. Ζ παξαηεηακέλε
ππεξγιπθαηκία, έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο. Έθζεζε γηα 4-8 ψξεο ηνπ
β-θπηηάξνπ ζε πςειά επίπεδα γιπθφδεο πξνθαιεί κείσζε ηεο έθθξηζεο ηεο ηλζνπιίλεο, ζην
25% ηεο κέγηζηεο ηηκήο [35]. ηε ζπλέρεηα ζην πίλαθα 1. παξνπζηάδνληαη θαη νη ππφινηπνη
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο [35].
Πίλαθαο 1.: Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ έθθξηζε ηεο Ηλζνπιίλεο
Α. Παξάγνληεο πνπ πξνάγνπλ ηελ έθθξηζε ηεο Ηλζνπιίλεο.
1.
Δπίπεδα Γιπθφδεο
2.
Ακηλνμέα (Αξγηλίλε, Λεπθίλε, Λπζίλε)
3.
Σξηγιπθεξίδηα
4.
Διεχζεξα ιηπαξά νμέα
5.
Κεηνληθά ζψκαηα
Β. Παξάγνληεο κε δπλεηηθή δξάζε ζηελ έθθξηζε ηεο Ηλζνπιίλεο.
1.
Κπθιηθφ Αδελνζηλνκνλνθσζθνξηθφ Ομχ (cAMP)
2.
Γαζηξηθφ Αλαζηαιηηθφ Πεπηίδην (GIP)
3.
Γιπθαγφλε
4.
Αθεηπινρνιίλε
5.
Δθθξηκαηίλε (εθξεηίλε)
Γ. Παξάγνληεο κε αλαζηαιηηθή δξάζε ζηελ έθθξηζε ηεο Ηλζνπιίλεο.
1.
Αδξελαιίλε – Ννξαδξελαιίλε
2.
σκαηνζηαηίλε
3.
Νεπξνπεπηίδην Τ
Γ. Φάξκαθα
1.
Φάξκαθα πνπ πξνάγνπλ ηελ έθθξηζε Ηλζνπιίλεο
νπιθνλπινπξίεο α θαη β-γελεάο
2.
Φάξκαθα πνπ αλαζηέιινπλ ηελ έθθξηζε Ηλζνπιίλεο.
Γηαδνμίδε
3.2.1.1.2. ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΣΖΝ ΗΝΟΤΛΗΝΖ (ΗΝΟΤΛΗΝΟΔΤΑΗΘΖΗΑ)

Ο φξνο ηλζνπιηλνεπαηζζεζία πξνζδηνξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηλζνπιίλεο ζηε κείσζε
ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο ζην αίκα κε επαθφινπζν ηε δηαηήξεζε ηεο επγιπθαηκίαο. Ζ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηλζνπιηλνεπαηζζεζίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξφζιεςε ηεο
γιπθφδεο απφ ηα κπτθά θχηηαξα θαη ηα θχηηαξα ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ θαη απφ ηε κείσζε ηεο
επαηηθήο παξαγσγή γιπθφδεο. Ζ ηλζνπιηλνεπαηζζεζία πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πνζνζηφ ησλ
βηνινγηθψλ απνθξίζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζχκθσλα κε ηα επίπεδα ηλζνπιίλεο, άξα φζν
κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ απνθξίζεσλ ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε ηλζνπιηλνεπαηζζεζία
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[37] Ζ κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ηλζνπιίλεο νδεγεί ζε αληίζηαζε ζηε δξάζε ηεο
ηλζνπιίλεο, δειαδή ζηελ ηλζνπιηλναληίζηαζε [37].

3.2.1.1.3. ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΗΝΟΤΛΗΝΖ ΣΟΤ ΗΣΟΤ

Ζ ηλζνπιίλε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νκνηφζηαζε ησλ ελεξγεηαθψλ πξψησλ πιψλ ηνπ
νξγαληζκνχ, αξά θαη ηεο γιπθφδεο. Ζ ηλζνπιίλε ηξνπνπνηεί ην κεηαβνιηζκφ ησλ ελεξγεηαθψλ
πξψησλ πιψλ κέζσ ηεο δξάζεο ηεο ζε ηξεηο θπξίσο ηζηνχο: α) ζην ήπαξ, β) ζηνπο κπο θαη γ) ζην
ιηπψδε ηζηφ [21]. ηνπο ηζηνχο απηνχο ε ηλζνπιίλε ζπκβάιιεη ζηελ απνζήθεπζε ησλ
ελεξγεηαθψλ πξψησλ πιψλ κέζσ ηνπ αλαβνιηζκνχ, ελψ αλαζηέιιεη ηελ απνδφκεζε θαη ηελ
απειεπζέξσζε απηψλ πνπ έρνπλ ήδε απνζεθεπηεί κέζσ ηνπ θαηαβνιηζκνχ [21]. πλνπηηθά,
κεηά απφ έλα γεχκα, ε αχμεζε ηεο γιπθφδεο ηνπ αίκαηνο, νδεγεί ζηελ έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο ε
νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζε κεηαβνιηθέο δηεξγαζίεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ήπαηνο θαη ζηελ
είζνδν ηεο γιπθφδεο ζηνπο κπο θαη ζην ιηπψδε ηζηφ.

3.2.1.1.3.1. ΖΠΑΡ

ην ήπαξ, ε είζνδνο ηεο γιπθφδεο δελ ειέγρεηαη απφ ηελ ηλζνπιίλε. ην ήπαξ ε ηλζνπιίλε έρεη
επίδξαζε ηφζν ζην κεηαβνιηζκφ ησλ πδαηαλζξάθσλ φζν θαη ζην κεηαβνιηζκφ ησλ ιηπψλ. Όζν
αλαθνξά ην κεηαβνιηζκφ ησλ πδαηαλζξάθσλ, ην ήπαξ είλαη ην φξγαλν ηνπ νπνίνπ κηα απφ ηηο
θχξηεο ξπζκηζηηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο θπζηνινγηθήο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο
ζην αίκα θαηά ηελ απνξξνθεηηθή αιιά θαη θαηά ηε κεηαπνξξνθεηηθή θάζε. Καηά ηελ
απνξξνθεηηθή θάζε, ε επγιπθαηκία επηηπγράλεηαη κε ηε δηέγεξζε κεηαβνιηθψλ νδψλ, φπσο
είλαη ε θχξηα γιπθνιπηηθή πνξεία θαη ε επαηηθή γιπθνγνλνγέλεζε θαη ηε θαηαζηνιή
κεηαβνιηθψλ νδψλ, φπσο είλαη ε γιπθνλενγέλεζε θαη ε επαηηθή γιπθνγνλφιπζε. Ζ ξχζκηζε
φισλ ησλ παξαπάλσ κεηαβνιηθψλ νδψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε θαχζε ηεο γιπθφδεο σο θχξην
ελεξγεηαθφ ππφζηξσκα, ηελ απνζήθεπζε ηεο σο γιπθνγφλν θαη ηε κείσζε ηεο επαηηθήο
(ελδνγελνχο) παξαγσγήο γιπθφδεο [24]. Δπίζεο ε δηέγεξζε ηεο θχξηαο γιπθνιπηηθήο πνξείαο
έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ΑΣΡ, ε παξνπζία ηνπ νπνίνπ απνηειεί έλδεημε φηη ην
θχηηαξν δηαζέηεη πεξίζζεηα ελέξγεηαο, κε επαθφινπζν ηε ξχζκηζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ αλάινγα
κε ηα επίπεδα ελέξγεηάο ηνπ. Δπίζεο, ε παξνπζία ηνπ ΑΣΡ νδεγεί θαη ζηελ έθθξηζε ηεο
ηλζνπιίλεο κέζσ ηεο ξχζκηζεο ησλ δίαπισλ Κ+ θαη Ca2+ [36]. Όζνλ αλαθνξά ην κεηαβνιηζκφ
ησλ ιηπψλ, ην ήπαξ αθελφο κελ δηεγείξεη ηε ιηπνγέλεζε κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο ζχλζεζε ησλ
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ιηπνπξσηετλψλ πνιχ ρακειήο ππθλφηεηαο (VLDL), αθεηέξνπ αλαζηέιιεη ηελ παξαγσγή
θεηνληθψλ ζσκάησλ [24].

3.2.1.1.2.2. ΜΤΨΚΟ ΗΣΟ

Καηά ηελ απνξξνθεηηθή θάζε, ν κπτθφο ηζηφο απνξξνθά ην 60-70% ηεο γιπθφδεο, κε
απνηέιεζκα λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ξχζκηζε ηεο κεηαγεπκαηηθήο επγιπθαηκίαο. Καηά ηελ
απνξξνθεηηθή θάζε, ε απνξξφθεζε ηεο γιπθφδεο απφ ηνπο κχεο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ
ηλζνπιίλε θαη ηελ επίδξαζε απηήο ζε έλαλ επαίζζεην ζηελ ηλζνπιίλε κεηαθνξέα γιπθφδεο ηνλ
GLUT 4. Ζ ηλζνπιίλε δηεγείξεη ηελ πξφζιεςε ηεο γιπθφδεο απφ ηνπο κπο πξνθαιψληαο ηε
ηαρεία κεηαθίλεζε πξνο ηελ επηθάλεηα ησλ θπηηάξσλ, ηνπ γιπθνκεηαθνξέα GLUT 4. Ζ
ηλζνπιίλε πξνάγεη ηελ απνζήθεπζε ηεο γιπθφδεο, κέζσ ηεο γιπθνγνλνγέλεζεο θαη αλαζηέιιεη
ηνλ θαηαβνιηζκφ ηεο κέζσ ηεο θαηαζηνιήο ηεο γιπθνγνλφιπζεο [24].

3.2.1.1.3.3. ΛΗΠΧΓΖ ΗΣΟ

Καηά ηελ απνξξνθεηηθή θάζε, ν ιηπψδεο ηζηφο απνξξνθά ην 10% ηεο γιπθφδεο. Καηά ηελ
απνξξνθεηηθή θάζε, ε απνξξφθεζε ηεο γιπθφδεο απφ ην ιηπψδε ηζηφ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ
ηλζνπιίλε θαη ηελ επίδξαζε απηήο ζε έλαλ επαίζζεην ζηελ ηλζνπιίλε κεηαθνξέα γιπθφδεο ηνλ
GLUT 4, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζην κπτθφ ηζηφ. Ζ ηλζνπιίλε δηεγείξεη ηελ πξφζιεςε ηεο γιπθφδεο
απφ ην ιηπψδε ηζηφ πξνθαιψληαο ηε ηαρεία κεηαθίλεζε πξνο ηελ επηθάλεηα ησλ θπηηάξσλ, ηνπ
γιπθνκεηαθνξέα GLUT 4 [21]. Ζ ηλζνπιίλε πξνάγεη ηελ απνζήθεπζε ιίπνπο κέζσ ηεο
απμεκέλεο πξφζιεςεο γιπθφδεο απφ ηα ιηπνθχηηαξα αιιά θαη κέζσ ηεο δηέγεξζεο ηνπ ελδχκνπ
ιηπνπξσηετληθή ιηπάζε. πγθεθξηκέλα, ε αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο εληφο ησλ
ιηπνθπηηάξσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο α-θσζθνξηθήο γιπθεξφιεο,
ελφο ππνζηξψκαηνο ηεο εζηεξνπνίεζεο ησλ ειεχζεξσλ ιηπαξψλ νμέσλ πξνο ηξηγιπθεξίδηα [22].
Παξάιιεια ε ηλζνπιίλε δηεγείξεη ην έλδπκν ιηπνπξσηετληθή ιηπάζε ην νπνίν πδξνιχεη ηα
ηξηγιπθεξίδηα πνπ κεηαθέξνληαη κε ηηο VLDL θαη κε άιιεο πινχζηεο ζε ηξηγιπθεξίδηα
ιηπνπξσηετλεο, ζε ιηπαξά νμέα. Σα ιηπαξά νμέα, εηζέξρνληαη ζηε ζπλέρεηα ζηα ιηπνθχηηαξα
φπνπ ελψλνληαη κε ηελ α-θσζθνξηθή γιπθεξφιε θαη απνζεθεχνληαη κε ηε κνξθή
ηξηγιπθεξηδίσλ. Δπηπιένλ, ε ηλζνπιίλε αλαζηέιιεη ηε ιηπφιπζε παξεκπνδίδνληαο έηζη ηελ
απειεπζέξσζε ιηπαξψλ νμέσλ, πνπ ζα απνηεινχζαλ αληαγσληζηηθφ ππφζηξσκα γηα ηε ρξήζε
ηεο γιπθφδεο απφ ηνπο ηζηνχο αιιά θαη ππφζηξσκα γηα ηε ζχλζεζε θεηνληθψλ ζσκάησλ ζην
ήπαξ. Ζ παξαπάλσ αλαζηνιή ηεο ιηπφιπζεο, επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηαζηνιή ηεο
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νξκνλνεπαίζζεηεο ιηπάζεο, δειαδή ηνπ ελδχκνπ πνπ πδξνιχεη ηα ηξηγιπθεξίδηα ζε ειεχζεξα
ιηπαξά νμέα [22]. Δπίζεο, ε ηλζνπιίλε κεηψλεη ηελ νμείδσζε ησλ ιηπαξψλ νμέσλ απφ ηνπο
ηζηνχο κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο θαξβνμπιάζεο ηνπ αθέηπιν-CoA ε νπνία έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ κεινλπιν-CoA, ην νπνίν νδεγεί ζε αλαζηνιή ηεο β - νμείδσζεο
ησλ ιηπαξψλ νμέσλ απφ ηνπο ηζηνχο [36]. Οη παξαπάλσ δξάζεηο ηεο ηλζνπιίλεο έρνπλ ζαλ
απνηειέζκαηα ηε θαιχηεξε ρξεζηκνπνίεζε ηεο γιπθφδεο απφ ηνπο ηζηνχο αθνχ ζπλνιηθά
κεηψλνληαη ηα επίπεδα ησλ ιηπαξψλ νμέσλ ζην αίκα, ηα νπνία αληαγσλίδνληαη ηε γιπθφδε θαη
εκπνδίδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζην ζψκα [36].

3.2.1.1.4. ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΗΝΟΤΛΗΝΖ ΣΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΗ ΓΛΤΚΟΕΖ

Ζ θπηηαξηθή πξφζιεςε ηεο γιπθφδεο απαηηεί ηε κεηαθνξά ηεο θαηά κήθνο ηεο
θπηηαξνπιαζκαηηθήο κεκβξάλεο κε έλα κεραληζκφ κεηαθνξάο απηήο απφ θαη πξνο ην
εζσηεξηθφ ηνπ θπηηάξνπ. Όια ζρεδφλ ηα θχηηαξα ηνπ νξγαληζκνχ (εθηφο ησλ θπηηάξσλ ηνπ
εληεξηθνχ επηζειίνπ θαη ησλ λεθξηθψλ ζσιελαξίσλ – ελεξγεηηθή κεηαθνξά) πξνζιακβάλνπλ
ηε γιπθφδε κε έλα παζεηηθφ κεραληζκφ, ν νπνίνο δελ απαηηεί θαηαλάισζε ελέξγεηαο αιιά κφλν
ηελ χπαξμε εμεηδηθεπκέλσλ κεηαθνξέσλ (δηεπθνιπλφκελε κεηαθνξά). Οη κεηαθνξείο απηνί
είλαη πξσηεΐλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηελ δηαδηθαζία θαη νλνκάδνληαη κεηαθνξείο
γιπθφδεο (glucose transporters, GLUT) [21].
Όινη νη κεηαθνξείο γιπθφδεο έρνπλ έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ, είλαη εγθάξζηεο πξσηεΐλεο πνπ
δηαπεξλνχλ ηε ιηπνεηδηθή δηπινζηηβάδα ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο κεκβξάλεο. Οη κεηαθνξείο
δηαπεξλνχλ ηελ κεκβξάλε αξθεηέο θνξέο. Δίλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη
πδξφθηιεο πεξηνρέο ηεο πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο λα εηζέξρνληαη είηε ζηνλ εμσθπηηαξηθφ είηε
ζηνλ ελδνθπηηαξηθφ ρψξν, ελψ νη πδξφθνβεο λα παξακέλνπλ κεηαμχ ηεο ιηπνεηδηθήο
δηπινζηηβάδαο [21]. Οη γιπθνκεηαθνξείο απνηεινχληαη απφ ακηλνμέα, ηα νπνία είλαη πεξίπνπ
θαηά ην ήκηζπ ηαπηφζεκα ελψ ηα ππφινηπα δηαθέξνπλ θαη ραξαθηεξίδνπλ ην ηχπν ηνπ
γιπθνκεηαθνξέα [35]. Ζ ζχλζεζε θαη ε απνζήθεπζε φισλ ησλ γιπθνκεηαθνξέσλ γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηνπο κεραληζκνχο πνπ δηέπνπλ φιεο ηηο πξσηεΐλεο [21].
ηελ απιή ηνπ κνξθή έλαο κεηαθνξέαο θέξεη έλα εμεηδηθεπκέλν ζεκείν ζχλδεζεο γηα ην κφξην
ην νπνίν κεηαθέξεη. Ο γιπθνκεηαθνξέαο ππφθεηηαη ζε κηα κνξθνινγηθή ηξνπνπνίεζε φηαλ
απηφο ζπλδεζεί κε ην κφξην κεηαθνξάο, επηηξέπνληαο έηζη ζην ηειεπηαίν λα κεηαθεξζεί ζηελ
άιιε κεξηά ηεο κεκβξάλεο θαη λα απνζπλδεζεί θαη ηέινο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηζηξέςεη ηε
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κνξθνινγηθή απηή ηξνπνπνίεζε ρσξίο ην κφξην λα είλαη δεζκεπκέλν ζην κεηαθνξέα, ψζηε ε
δηαδηθαζία λα κπνξεί λα επαλαιεθζεί [21].
Σα θχηηαξα ησλ νπνίσλ νη αλάγθεο ζε ελέξγεηα εμαξηψληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηνλ
κεηαβνιηζκφ ηεο γιπθφδεο, δηαζέηνπλ γιπθνκεηαθνξείο κε πςειή ζπγγέλεηα πξνο ηε γιπθφδε
θαη ρακειή αγρηζηεία (Km), ψζηε λα ηελ πξνζιακβάλνπλ κε επρέξεηα αθφκε θαη φηαλ ε
ζπγθέληξσζε ηεο ζην αίκα είλαη ρακειή [38]. Σα θχηηαξα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη
άιιεο πεγέο ελέξγεηαο, ελαιιαθηηθά κε ηε γιπθφδε δηαζέηνπλ γιπθνκεηαθνξείο ησλ νπνίσλ ε
δξάζε εληζρχεηαη κε ηελ παξνπζία ηλζνπιίλεο [38].
Έμη ηζνκνξθέο κεηαθνξέσλ γιπθφδεο έρνπλ πεξηγξαθή: GLUT-1, GLUT-2, GLUT-3, GLUT-4,
GLUT-5, GLUT-7. Όια ηα θχηηαξα εθθξάδνπλ ζηηο κεκβξάλεο ηνπο ηνπιάρηζηνλ κηα απφ ηηο
παξαπάλσ ηζνκνξθέο ησλ κεηαθνξέσλ γιπθφδεο. Κάζε ηζνκνξθή έρεη μερσξηζηή θαηαλνκή
ζηνπο δηάθνξνπο ηζηνχο θαη δηαθνξεηηθέο βηνρεκηθέο ηδηφηεηεο, ελψ φιεο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ
απνκάθξπλζε ηεο γιπθφδεο απφ ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο
θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο [38].
Ο GLUT-4 είλαη πνιχ επαίζζεηνο ζηελ ηλζνπιίλε θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ ζηελ
θπηηαξνπιαζκαηηθή κεκβξάλε απμάλεη θαηά πνιχ σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηεο
ζπγθέληξσζεο ηεο νξκφλεο απηήο. Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ GLUT-4 ζηελ κεκβξάλε
ζπλεπάγεηαη θαη ηελ αχμεζε ηεο κεηαθνξάο ηεο γιπθφδεο πξνο ηα θχηηαξα πνπ δηεγείξνληαη
απφ ηελ νξκφλε. Δπνκέλσο, νη παξνπζία ηνπ GLUT-4 ζηα θχηηαξα ηνπ κπτθνχ ηζηνχ θαη ηνπ
ιηπψδνπο ηζηνχ θάλεη ηα φξγαλα απηά επαίζζεηα ζηελ ηλζνπιίλε [21].
Ο GLUT-2 δελ είλαη επαίζζεηνο ζηελ ηλζνπιίλε κε απνηέιεζκα ε ζπγθέληξσζή ηνπ ζηελ
θπηηαξνπιαζκαηηθή κεκβξάλε λα κελ εμαξηάηαη απφ ηε ζπγθέληξσζε ηεο ηλζνπιίλεο ζην αίκα.
Ο GLUT-2 εθθξάδεηαη ζην ήπαξ, κε απνηέιεζκα ε πξφζιεςε ηεο γιπθφδεο απφ απηφ λα κελ
εμαξηάηαη απφ ηελ ηλζνπιίλε [21].

3.2.1.1.5. ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΗΝΟΤΛΗΝΖ ΣΖΝ ΔΚΦΡΑΖ ΣΧΝ ΓΟΝΗΓΗΧΝ

Ζ ηλζνπιίλε ζηα ηλζνπιηλνεπαίζζεηα επαηνθχηηαξα ξπζκίδεη ηελ έθθξαζε πνιιψλ γνληδίσλ ηα
νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηε ξχζκηζε ηεο θχξηαο γιπθνιπηηθήο πνξείαο, ηεο γιπθνλενγέλεζεο,
ηεο γιπθνγνλνγέλεζεο θαη ηεο γιπθνγνλφιπζεο, θαζψο θαη ηεο ιηπνγέλεζεο. Ζ εμαξηψκελε απφ
ηελ ηλζνπιίλε, επαηηθή ξχζκηζε ηεο έθθξαζεο ησλ γνληδίσλ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νκνηφζηαζε
ηεο γιπθφδεο θαη ησλ ιηπηδίσλ [39,40]. Δπεηδή θπζηνινγηθά ηα επαηνθχηηαξα είλαη επαίζζεηα
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ζηελ ηλζνπιίλε, ε ηλζνπιίλε απμάλεη ηελ έθθξαζε ησλ γνληδίσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ θχξηα
γιπθνιπηηθή πνξεία, ηε γιπθνγνλνζχλζεζε θαη ηε ιηπνγέλεζε, ελψ θαηαζηέιιεη ηελ έθθξαζε
ησλ γνληδίσλ πνπ πξνάγνπλ ηε γιπθνγνλφιπζε θαη ηε γιπθνλενγέλεζε. [41].
Αλαιπηηθά, φζν αλαθνξά ηνλ επαηηθφ κεηαβνιηζκφ ηεο γιπθφδεο, ε ηλζνπιίλε απμάλεη ηελ
έθθξαζε γνληδίσλ πνπ πξνάγνπλ ηε θχξηα γιπθνιπηηθή πνξεία, δειαδή πξνάγεη ηελ έθθξαζε
ηνπ γνληδίνπ ηεο Γιπθνθηλάζεο (GCK) [42,43], ελψ θαηαζηέιιεη ηελ έθθξαζε γνληδίσλ πνπ
πξνάγνπλ ηε γιπθνλενγέλεζε, δειαδή θαηαζηέιιεη ηελ έθθξαζε ηνπ γνληδίνπ ηεο
θαξβνμπθηλάζεο ηνπ Ρ-ελνιν-ππξνζηαθπιηθνχ νμένο [44], φπσο επίζεο θαηαζηέιιεη ηελ
έθθξαζε γνληδίσλ πνπ πξνάγνπλ ηε γιπθνγνλφιπζε, δειαδή θαηαζηέιιεη ηελ έθθξαζε ηνπ
γνληδίνπ ηεο θσζθαηάζεο ηεο 6-Ρ-γιπθφδεο [41]. Όζν αλαθνξά ηνλ επαηηθφ κεηαβνιηζκφ ησλ
ιηπηδίσλ, ε ηλζνπιίλε απμάλεη ηελ έθθξαζε γνληδίσλ πνπ πξνάγνπλ ηε βηνζχλζεζε ελδχκσλ
φπσο ε θαξβνμπιάζε ηνπ αθέηπιν-CoA θαη ε ζπλζεηάζε ησλ ιηπαξψλ νμέσλ κε επαθφινπζν
ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο βηνζχλζεζεο ιηπαξψλ νμέσλ [45,46].

4. ΑΝΣΗΣΑΖ ΣΖΝ ΗΝΟΤΛΗΝΖ (ΗΝΟΤΛΗΝΟΑΝΣΗΣΑΖ)
4.1. ΟΡΗΜΟ ΗΝΟΤΛΗΝΟΑΝΣΗΣΑΖ

Ο φξνο ηλζνπιηλναληίζηαζε, πξνζδηνξίδεη ηελ θαηάζηαζε εθείλε, ζηελ νπνία κηα δεδνκέλε
πνζφηεηα ηλζνπιίλεο ελδνγελψο παξαγφκελε ή εμσγελψο ρνξεγνχκελε, έρεη αλεπαξθή
βηνινγηθή δξάζε, δειαδή κηθξφηεξε ηεο αλακελφκελεο, κε απνηέιεζκα εκθάληζε θιηληθψλ θαη
παζνθπζηνινγηθψλ αλσκαιηψλ [35].

4.2. ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΗΝΟΤΛΗΝΟΑΝΣΗΣΑΖ

Ζ ηλζνπιηλναληίζηαζε ραξαθηεξίδεηαη απφ κεησκέλε ηθαλφηεηα δξάζεο ηεο ηλζνπιίλεο ζην
κεηαβνιηζκφ ησλ πδαηαλζξάθσλ, ησλ ιηπψλ θαη ησλ πξσηετλψλ. Ζ ηλζνπιηλναληίζηαζε
πξνθαιεί αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο ζην αίκα (ππεξγιπθαηκία) ε νπνία
αληηκεησπίδεηαη, ηνπιάρηζηνλ παξνδηθά, κε απμεκέλε έθθξηζε ηλζνπιίλεο απφ ηνλ νξγαληζκφ
(ππεξηλζνπιηλαηκία) [47].
Αλαιπηηθά, ε ηλζνπιηλναληίζηαζε ραξαθηεξίδεηαη απφ κεησκέλε ηθαλφηεηα ηεο ηλζνπιίλεο λα
ππνθηλήζεη ηε ρξήζε ηεο γιπθφδεο απφ ηνπο κπο θαη ην ιηπψδε ηζηφ. Δπηπξφζζεηα,
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ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κεησκέλε ηθαλφηεηα ηεο ηλζνπιίλεο λα θαηαζηείιεη ηελ ελδνγελή
παξαγσγή γιπθφδεο ζην ήπαξ, θαηαζηέιινληαο ηε γιπθνγνλφιπζε θαη ηε γιπθνλενγέλεζε,
φπσο επίζεο ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ ηε κεησκέλε ηθαλφηεηα λα θαηαζηείιεη ηελ απειεπζέξσζε
ιηπαξψλ νμέσλ απφ ην ιηπψδε ηζηφ θαηαζηέιινληαο ηε ιηπφιπζε [47]. Οη παξαπάλσ
κεηαβνιηθέο δπζιεηηνπξγίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο ζην
αίκα (ππεξγιπθαηκία) εμαηηίαο ηεο παξαγσγήο ηεο γιπθφδεο αιιά θαη ηεο παξνπζίαο ιηπαξψλ
νμέσλ ηα νπνία αληαγσλίδνληαη ηε ρξήζε ηεο γιπθφδεο [47]. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί νκνηφζηαζε ηεο γιπθφδεο ζηνλ νξγαληζκφ θαη λα επηηεπρζνχλ
θπζηνινγηθέο ηηκέο, ε παξαγσγή ηεο ηλζνπιίλεο απφ ηνλ νξγαληζκφ ζπληειείηαη ζε πςειφηεξα
επίπεδα κε απφξξνηα ηελ ππεξηλζνπιηλαηκία [26].

4.3. ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΗΝΟΤΛΗΝΟΑΝΣΗΣΑΖ

ε θπηηαξηθφ επίπεδν, βαζηθφ ξφιν ζηε ξχζκηζε ηεο απφθξηζεο ηεο ηλζνπιίλεο παίδεη ν ιηπψδεο
ηζηφο, α) είηε κε ηελ παξαγσγή ειεπζέξσλ ιηπαξψλ νμέσλ, β) είηε κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ λα
παξνπζηάδεη ελδνθξηλή δξάζε.
α) Ζ απμεκέλε απειεπζέξσζε ειεχζεξσλ ιηπαξψλ νμέσλ ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο κέζσ
ηεο ιηπφιπζεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θπηηαξηθφ επίπεδν, ζηελ εκθάληζε ηλζνπιηλναληίζηαζεο.
Σα ιηπαξά νμέα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ιηπφιπζε ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ κπνξνχλ λα
πξνθαιέζνπλ αληίζηαζε ησλ κπτθψλ ηζηψλ ζηε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο. Αλαιπηηθά, ε αχμεζε ηεο
ζπγθέληξσζεο ησλ ιηπαξψλ νμέσλ νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ ελδνκηηνρνλδξηαθνχ ιφγνπ αθέηπιν
CoA / CoA θαη ηνπ ιφγνπ NADH/NAD+, κε επαθφινπζε απελεξγνπνίεζε ηεο ππξνζηαθπιηθήο
αθπδξνγνλάζεο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ πξνθαιεί αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο θηηξηθνχ κε
απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή ηεο δξάζεο ηεο Ρ-θξνπθηνθηλάζεο. Δπνκέλσο ε αχμεζε ηεο
ελδνθπηηάξηαο 6-Ρ-Γιπθφδεο απελεξγνπνηεί ηελ εμνθηλάζε, νδεγψληαο ζε αχμεζε ηεο
ελδνθπηηάξηαο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο θαη ζε κείσζε ηεο απνξξφθεζεο ηεο απφ ηνπο κπτθνχο
ηζηνχο [48].
Δθηφο απφ ηνλ παξαπάλσ κεραληζκφ έρεη πξνηαζεί θαη έλαο ελαιιαθηηθφο κεραληζκφο γηα ηελ
επαγφκελε απφ ηα ιηπαξά νμέα ηλζνπιηλναληίζηαζε ζηα ζθειεηηθά κπτθά θχηηαξα. Ζ αχμεζε
ηεο κεηαθνξάο ησλ ιηπαξψλ νμέσλ ζηνπο κπο ή ε κείσζε ηνπ ελδνθπηηαξηθνχ κεηαβνιηζκνχ
ησλ ιηπαξψλ νμέσλ νδεγεί ζε αχμεζε ησλ κεηαβνιηηψλ ησλ ιηπαξψλ νμέσλ φπσο ε
δηαθπινγιπθεξφιε, ην αθπιν-CoA ζπλδεδεκέλν κε ιηπαξά νμέα θαη θεξακίδηα. Οη ελ ιφγσ
κεηαβνιίηεο ελεξγνπνηνχλ ηελ θηλάζε ηεο ζεξίλεο/ζξενλίλεο, πηζαλψο εκπιέθνληαο ηελ
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πξσηετληθή θηλάζε Cζ, νδεγψληαο ζε θσζθνξπιίσζε ησλ ηκεκάησλ ηεο ζεξίλεο θαη ηεο
ζξενλίλεο ζηνπο ππνδνρείο ηεο ηλζνπιίλεο (IRS-1 θαη IRS-2), κεηψλνληαο ηελ ηθαλφηεηα ησλ
ηλζνπιηληθψλ ππνδνρέσλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ θηλάζε PI3 (θηλάζε θσζθαηηδπινηλνζηηφιεο).
Χο απφξξνηα απηνχ, ε δξαζηηθφηεηα ησλ ππνδνρέσλ ηεο γιπθφδεο θαη άιισλ γεγνλφησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε κεηάδνζε ζεκάησλ, κεηψλνληαη [48].
β) Ο ιηπψδεο ηζηφο παξνπζηάδεη ελδνθξηλή δξάζε κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή κνξίσλ πνπ
πξνάγνπλ ηελ ηλζνπιηλναληίζηαζε ή ηελ ηλζνπιηλνεπαηζζεζία ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηζηψλ. Μφξηα
πνπ πξνάγνπλ ηελ ηλζνπιηλναληίζηαζε είλαη ν παξάγνληαο λέθξσζεο φγθσλ (TNF-a) θαη ε
ηληεξιεπθίλε (IL-6), ελψ κφξηα πνπ πξνάγνπλ ηελ ηλζνπιηλνεπαηζζεζία είλαη ε αληηπνλεθηίλε
θαη ε ιεπηίλε. Ζ επίδξαζε ησλ παξαπάλσ κνξίσλ ζηελ ηλζνπιηλναληίζηαζε θαλεξψλεηαη κε ηελ
κειέηε παρχζαξθσλ αηφκσλ (απμεκέλνο ιηπψδεο ηζηφο) ηα νπνία εκθαλίδνπλ πςειά επίπεδα
TNF-a θαη IL-6 θαη κεησκέλα επίπεδα αληηπνλεθηίλεο [49,50]. Δπίζεο ζχκθσλα κε
απνηειέζκαηα κειέηεο ε IL-6 θαίλεηαη πσο παξεκβαίλεη ζηε κεηάδνζε ηνπ ζήκαηνο ηεο
ηλζνπιίλεο [51], ζηελ ίδηα κειέηε θάλεθε φηη ηνλ ίδην ξφιν παίδεη θαη ε C αληηδξψζα πξσηεΐλε
(CRP), ε νπνία παξάγεηαη κελ ζην ήπαξ αιιά απφ παξάγσγα ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ [51].

ε κνξηαθφ επίπεδν, ε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηαηαξαρέο ηεο
κεηαγσγήο ηνπ ζήκαηνο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη α) είηε απφ κεηνλεθηηθφηεηεο πξηλ ηε ζχλδεζε
ηνπ κνξίνπ ηεο ηλζνπιίλεο κε ηνλ ππνδνρέα ηνπ θπηηάξνπ, β) είηε απφ κεηνλεθηηθφηεηεο κεηά ηε
ζχλδεζε ηνπ κνξίνπ ηεο ηλζνπιίλεο κε ηνλ ππνδνρέα ηνπ θπηηάξνπ [35, 48].
α) Οη κεηνλεθηηθφηεηεο πξηλ ηε ζχλδεζε ηεο ηλζνπιίλεο κε ηνλ ππνδνρέα ηνπ θπηηάξνπ είλαη
κεηνλεθηηθφηεηεο πνπ νθείινληαη 1) είηε ζηε δηαηαξαγκέλε εθθξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ β-θπηηάξνπ
ηνπ παγθξέαηνο 2) είηε ζε αληαγσληζηέο ηεο ηλζνπιίλεο.
1) Γηαηαξαρή ζηελ εθθξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ β-θπηηάξνπ ηνπ παγθξέαηνο.
Ζ δηαηαξαρή απηή αθνξά δχν δηαθνξεηηθά επίπεδα:
i) ε κε θπζηνινγηθά κφξηα ηλζνπιίλεο. ε αξθεηνχο δηαβεηηθνχο αζζελείο, εληνπίζηεθαλ κφξηα
ηλζνπιίλεο κε δηαθνξεηηθή δνκή, δειαδή παξνπζηάδνπλ θάπνηα ηζνκέξεηα ζηελ θαηαζθεπή ηνπο
ζπγθξηλφκελα κε ηα θπζηνινγηθά. Σα ηζνκεξή απηά κφξηα, έρνπλ δηαθνξεηηθή βηνινγηθή δξάζε,
ε νπνία νπζηαζηηθά ηα θαζηζηά αλελεξγά. Ζ αηηία γηα ηε ζχλζεζε ηέηνησλ ηζνκεξψλ κνξίσλ,
κπνξεί λα είλαη ε κεηάιιαμε ηνπ γνληδίνπ, ην νπνίν επζχλεηαη γηα ηελ ζχλζεζε ηεο ηλζνπιίλεο.
ii) ε αηειήο δηάζπαζε ηεο πξντλζνπιίλεο.
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Ζ δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο ζηακαηάεη ζην επίπεδν ηεο πξντλζνπιίλεο, ε νπνία «απνζεθεχεηαη»
ζηα εθθξηηηθά θνθθία. Καηά ηελ δηαδξνκή ησλ θνθθίσλ, απφ ην ζσκάηην ηνπ Golgi κέρξη ηελ
θπηηαξηθή κεκβξάλε, ζπληειείηε ε δηάζπαζε ηνπ κνξίνπ ηεο πξντλζνπιίλεο ζε ηλζνπιίλε θαη ζε
c-πεπηίδην, κε ηελ βνήζεηα πξσηενιπηηθψλ ελδχκσλ. Ζ αηειήο δηάζπαζε ηεο πξντλζνπιίλεο, έρεη
σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ζηε θπθινθνξία κνξίσλ, ηα νπνία αληρλεχνληαη σο κφξηα
ηλζνπιίλεο, είλαη φκσο βηνινγηθψο αδξαλή.
2) Αληαγσληζηέο ηεο ηλζνπιίλεο
Οη αληαγσληζηέο ηεο ηλζνπιίλεο κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ηε ζχλδεζε ηεο κε ηνλ ππνδνρέα ηεο.
Οη αληαγσληζηέο ηεο ηλζνπιίλεο ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο, ζηνπο νξκνληθνχο θαη ζηνπο κε
νξκνληθνχο.
Οη νξκνληθνί αληαγσληζηέο είλαη ε γιπθαγφλε, ε θνξηηδφιε, ε απμεηηθή νξκφλε, νη
θαηερνιακίλεο θαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο ζηελ εγθπκνζχλε, ην πιαθνπληηαθφ
γαιαθηνγφλν. Οη κε νξκνληθνί αληαγσληζηέο είλαη ηα ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, ηα αληηζψκαηα
έλαληη ηεο ηλζνπιίλεο (HLA γνλφηππνη), ηα αληηζψκαηα έλαληη ησλ ππνδνρέσλ ηεο ηλζνπιίλεο
θαη άιινη αληαγσληζηέο.
β) Οη κεηνλεθηηθφηεηεο κεηά ηε ζχλδεζε ηεο ηλζνπιίλεο κε ηνλ ππνδνρέα ηνπ θπηηάξνπ είλαη
κεηνλεθηηθφηεηεο πνπ νθείινληαη 1) είηε ζηε ηθαλφηεηα ζχλδεζεο ηεο ηλζνπιίλεο κε ηνλ
ππνδνρέα ηνπ θπηηάξνπ, 2) είηε ζηε δηαδηθαζία ηεο θσζθνξπιίσζεο, 3) είηε ζηνπο κεηαθνξείο
ηεο γιπθφδεο.
1) Ζ ηθαλφηεηα ζχλδεζεο ηεο ηλζνπιίλεο κε ηνλ ππνδνρέα πνηθίιεη. ε άηνκα κε
ηλζνπιηλναληίζηαζε θαη Γ 2 ε ηθαλφηεηα ζχλδεζεο είλαη θαηά 50% κεησκέλε.
2) Ζ πξψηε επίπησζε ηεο ζχλδεζεο ηλζνπιίλεο – ππνδνρέα είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο
ηπξνζηληθήο θηλάζεο, πνπ βξίζθεηαη ζην ελδνθπηηάξην ηκήκα ηεο β ππννκάδαο ηνπ ππνδνρέα. Ζ
απηνθσζθνξπιίσζε επηηπγράλεηαη κε ηελ απφζπαζε απφ ηε β ππννκάδα ηνπ ππνδνρέα κηαο
ελεξγνπνηεκέλεο ηπξνζηληθήο θηλάζεο, ε νπνία πεγαίλεη ζε ππφζηξσκα έμσ απφ ηνλ ππνδνρέα.
Ζ δξαζηεξηφηεηα απηήο ηεο θηλάζεο είλαη ειαηησκέλε ζε άηνκα κε ηλζνπιηλναληίζηαζε θαη
ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2.
3) Ζ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε έρεη βξεζεί φηη πξνθαιείηαη απφ ηελ ειάηησζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ησλ κεηαθνξέσλ ηεο γιπθφδεο (Glucose Transporters –GLUT) θαη εηδηθφηεξα
απφ ηελ απνηπρία ησλ θπζηηδίσλ πνπ ηνπο πεξηέρνπλ λα κεηαηνπηζηνχλ ζε απάληεζε ζηελ
ηλζνπιίλε. Σν ζθάικα απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζε κπινθάξηζκα ή βξαρπθχθισκα ζην ζήκα
ηεο ηλζνπιίλεο πνπ θπζηνινγηθά πξνθαιεί ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαηφπηζεο ησλ
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θπζηηδίσλ απηψλ. Σν απνηέιεζκα είλαη ε κεησκέλε ζπγθέληξσζε κεηαθνξέσλ ζηελ επηθάλεηα
ηνπ θπηηάξνπ θαη ε ζπλεπαθφινπζε ειάηησζε ηνπ ξπζκνχ πξφζιεςεο ηεο γιπθφδεο [52].
Δπίζεο ε ηλζνπιηλναληίζηαζε κπνξεί λα νθείιεηαη ζε κηα ζεκαληηθή εμάληιεζε ηνπ mRNA πνπ
θσδηθνπνηεί ην κεηαθνξέα GLUT-4, κε ζπλέπεηα ηελ εμάληιεζε ησλ ελδνθπηηαξηθψλ
απνζεκάησλ ηεο αληίζηνηρεο πξσηεΐλεο [52], γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη κπνξεί λα ππάξρεη
θάπνηα βιάβε ζηελ πξσηεΐλνζχλζεζε ζε θάπνην επίπεδν πξηλ ηε δηαδηθαζία κεηάθξαζεο, ζην
βήκα πνπ απαηηεί mRNA σο εθκαγείν. Δπνκέλσο, αθφκα θαη αλ ε δηαδηθαζία κεηαηφπηζεο ησλ
θπζηηδίσλ ήηαλ θπζηνινγηθή, ζα εμαθνινπζνχζε λα ππάξρεη αλεπαξθήο αξηζκφο κεκβξαληθψλ
ππνδνρέσλ πνπ εθθξάδνληαη θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε απφ ηελ ηλζνπιίλε [52].

Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην νμεηδσηηθφ ζηξεο έρεη πξνζηεζεί γηα ηελ πξφθιεζε
ηλζνπιηλναληίζηαζεο

θαζψο

ε

ππεξπαξαγσγή

ειεχζεξσλ

ξηδψλ

ζπλδέεηαη

κε

ηελ

ηλζνπιηλναληίζηαζε κέζσ ηεο θαηαζηξνθήο ησλ β θπηηάξσλ ηνπ παγθξέαηνο [53].

5. ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ
5.1. ΟΡΗΜΟ ΑΚΥΑΡΧΓΟΤ ΓΗΑΒΖΣΖ

Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο είλαη κηα ρξφληα λφζνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαηαξαρή ηνπ
κεηαβνιηζκνχ ησλ πδαηαλζξάθσλ, ησλ ιηπψλ θαη ησλ πξσηετλψλ. Ζ λφζνο νθείιεηαη ζε
δηαηαξαρή είηε ηεο έθθξηζεο, είηε ηεο δξάζεο ηεο ηλζνπιίλεο, είηε ζε ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ δχν,
θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηελ πξφθιεζε ζρεηηθήο ή απφιπηεο έιιεηςεο ηλζνπιίλεο, κε απνηέιεζκα
ηα απμεκέλα επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα [54].

5.2. ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΑΚΥΑΡΧΓΟΤ ΓΗΑΒΖΣΖ

Ζ ζχγρξνλε ηαμηλφκεζε ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε απφ ηελ ακεξηθάληθε δηαβεηνινγηθή εηαηξία
βαζίδεηαη ζηελ αηηηνινγία ηνπ δηαβήηε [54]:


Ο αθραξψδεο Γηαβήηεο Σχπνπ 1 (Γ 1) πξνθαιείηαη απφ ηελ απηνάλνζε θαηαζηξνθή
ησλ β-θπηηάξσλ ηνπ παγθξέαηνο κε απνηέιεζκα ηελ πιήξε έιιεηςε ή ηελ ειάρηζηε
έθθξηζε ηλζνπιίλεο. Ο Γ 1 κπνξεί λα είλαη αλνζνινγηθήο αηηηνινγίαο ή ηδηνπαζήο.
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Ο αθραξψδεο Γηαβήηεο Σχπνπ 2 (Γ 2) είλαη κηα αλνκνηνγελήο νκάδα, ζηελ νπνία
πεξηιακβάλνληαη άηνκα κε δηαηαξαρή ηεο έθθξηζεο ηεο ηλζνπιίλεο θαη ηε ζπλχπαξμε
άιινηε βαζκνχ ηλζνπιηλναληίζηαζεο.



αθραξψδεο Γηαβήηεο Κπήζεσο



Άιινη εηδηθνί ηχπνη αθραξψδνπο Γηαβήηε, ν νπνίνη νθείινληαη ζε δηαθνξεηηθέο αηηίεο:

1. Γελεηηθέο βιάβεο ηνπ β – θπηηάξνπ ηνπ παγθξέαηνο
Νεαληθφο Γηαβήηεο φςηκεο έλαξμεο ηχπνπ 1 έσο 6
(Maturity Onset Diabetes of the Young – M.O.D.Y.)
2. Γελεηηθέο βιάβεο ζηε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο
3. Νφζνη εμσθξηλνχο κνίξαο παγθξέαηνο
4. Δλδνθξηλνπάζεηεο
5. Φαξκαθεπηηθνί θαη Υεκηθνί παξάγνληεο
6. Λνηκψμεηο
7. Αζπλήζεο κνξθέο απηνάλνζνπ δηαβήηε
8. Οξηζκέλα γελεηηθά ζχλδξνκα

5.3. ΓΗΑΓΝΧΖ ΑΚΥΑΡΧΓΟΤ ΓΗΑΒΖΣΖ

Tα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ηε δηάγλσζε ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε ζχκθσλα κε ηελ
ακεξηθάληθε δηαβεηνινγηθή εηαηξεία είλαη [54]:
1. Σσμπηώμαηα και ηιμή γλσκόζης πλάζμαηος ζε ησταίο δείγμα ≥200mg/dl.
Σπραίν ραξαθηεξίδεηαη ην δείγκα ηνπ αίκαηνο πνπ ιήθζεθε νπνηαδήπνηε ψξα θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εκέξαο, αλεμάξηεηα απφ ην ηειεπηαίν γεχκα. ηα θιαζζηθά ζπκπηψκαηα ηνπ
δηαβήηε πεξηιακβάλνληαη ε πνιπνπξία, ε πνιπδπςία θαη ε αλεμήγεηε απψιεηα βάξνπο.
2. Τιμή γλσκόζης πλάζμαηος νηζηείας ≥126mg/dl.
Νεζηηθφ ζεσξείηαη ην άηνκν πνπ δελ έρεη θαηαλαιψζεη ηξνθή γηα ηνπιάρηζηνλ 8 ψξεο.
3. Τιμή γλσκόζης 2 ώρες μεηά ηην καηανάλωζη γεύμαηος 75gr. άνσδρης γλσκόζης ζηο νερό
≥200mg/dl.
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Πίλαθαο 2.: Γηάγλσζε αθραξώδνπο Γηαβήηε
Καηεγνξία

Φπζηνινγηθέο
Σηκέο

<100mg/dl
Γιπθόδε Νεζηείαο
Γιπθόδε 2ώξεο κεηά ιήςε
<140mg/dl
75gr. γιπθόδεο
Πεγή: American Diabetes Association, 2009 [54]

Γηαηαξαρή
Γιπθόδεο
Νεζηείαο
100-125mg/dl

Γηαηαξαρή
Αλνρήο
Γιπθόδεο

αθραξώδεο
Γηαβήηεο
≥126mg/dl

140-199mg/dl

≥200mg/dl

5.3.1. ΓΤΑΝΟΥΖ ΣΖ ΓΛΤΚΟΕΖ
(Γηαηαξαρή Γιπθόδεο Νεζηείαο – Γηαηαξαρή Αλνρήο ζηε Γιπθόδε)
Έθηνο απφ ην ζαθραξψδε δηαβήηε, ε ακεξηθάληθε δηαβεηνινγηθή εηαηξία [54] έρεη νξίζεη θαη ηε
δπζαλνρή ζηε γιπθφδε σο δηαηαξαρή ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηεο γιπθφδεο. Ζ δπζαλνρή ζηε γιπθφδε
απνηειεί ηελ ελδηάκεζε θαηάζηαζε κεηαμχ ηνπ θπζηνινγηθνχ κεηαβνιηζκνχ ηεο γιπθφδεο θαη
ηνπ δηαβήηε, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη νη δηαβεηηθνί έρνπλ πξνεγνπκέλσο πεξάζεη απφ απηή
ηε "κεηαβαηηθή" θαηάζηαζε [55]. Ο φξνο δπζαλνρή ζηε γιπθφδε ρξεζηκνπνηείηαη θιηληθά σο
αληηθαηάζηαζε παιαηφηεξσλ παζνινγηθψλ νξηζκψλ, φπσο αζπκπησκαηηθφο δηαβήηεο, ρεκηθφο
δηαβήηεο, ππνθιηληθφο δηαβήηεο θ.α. θπξίσο γηα λα απνθεπρζεί ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ
δηαβεηηθνχ, ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηελ ηππηθή εηθφλα ηεο λφζνπ, φζνλ αθνξά ζην είδνο θαη ηελ
νμχηεηα ησλ ζπκπησκάησλ [55].
Ζ ακεξηθάληθε δηαβεηνινγηθή εηαηξεία, έρεη αλαγλσξίζεη κηα νκάδα αηφκσλ ησλ νπνίσλ ηα
επίπεδα ηεο γιπθφδεο αλ θαη δελ είλαη αξθεηά πςειά ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ
δηαβήηε, είλαη αξθεηά πςειά ψζηε λα κε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θπζηνινγηθά. Απηή ε νκάδα
αηφκσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαηαξαγκέλε γιπθφδε λεζηείαο φηαλ νη ηηκέο γιπθφδεο λεζηείαο
θπκαίλνληαη κεηαμχ 100-125 mg/dl θαη απφ δηαηαξαγκέλε αλνρή γιπθφδεο φηαλ νη ηηκέο
γιπθφδεο κεηά απφ 2 ψξεο ιήςεηο ηνπ δηαιχκαηνο γιπθφδεο θπκαίλνληαη κεηαμχ 140-199 mg/dl
[54]. Οη αζζελείο απηνί ζεσξνχληαη φηη έρνπλ "πξν-δηαβήηε" [35].

6. ΥΔΖ ΗΝΟΤΛΗΝΟΑΝΣΗΣΑΖ ΚΑΗ ΑΚΥΑΡΧΓΟΤ ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΤΠΟΤ 2
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε ηλζνπιηλναληίζηαζε ραξαθηεξίδεηαη απφ κεησκέλε ηθαλφηεηα ηεο
ηλζνπιίλεο λα ππνθηλήζεη ηε ρξήζε ηεο γιπθφδεο απφ ηνπο κπο θαη ην ιηπψδε ηζηφ.
Δπηπξφζζεηα, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κεησκέλε ηθαλφηεηα ηεο ηλζνπιίλεο λα θαηαζηείιεη ηελ
ελδνγελή παξαγσγή γιπθφδεο ζην ήπαξ, θαηαζηέιινληαο ηελ επαηηθή γιπθνγνλφιπζε θαη ηε
γιπθνλενγέλεζε, φπσο επίζεο ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ ηε κεησκέλε ηθαλφηεηα λα θαηαζηείιεη
ηελ απειεπζέξσζε ιηπαξψλ νμέσλ απφ ην ιηπψδε ηζηφ θαηαζηέιινληαο ηε ιηπφιπζε [47]. Οη
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παξαπάλσ κεηαβνιηθέο δπζιεηηνπξγίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο
γιπθφδεο ζην αίκα (ππεξγιπθαηκία) εμαηηίαο ηεο παξαγσγήο ηεο γιπθφδεο αιιά θαη ηεο
παξνπζίαο ιηπαξψλ νμέσλ ηα νπνία αληαγσλίδνληαη ηε ρξήζε ηεο γιπθφδεο [47]. Καηά απηφλ
ηνλ ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί νκνηφζηαζε ηεο γιπθφδεο ζηνλ νξγαληζκφ θαη λα
επηηεπρζνχλ θπζηνινγηθέο ηηκέο, ε παξαγσγή ηεο ηλζνπιίλεο απφ ηνλ νξγαληζκφ ζπληειείηαη ζε
πςειφηεξα επίπεδα κε απφξξνηα ηελ ππεξηλζνπιηλαηκία [26].
Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 2, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νθείιεηαη ζηνλ ζπλδπαζκφ
δπν παξαγφλησλ, i) ηεο αληίζηαζεο ησλ ηζηψλ ζηε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο θαη ii) ηεο δηαηαξαρήο
ζηελ έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο απφ ηα β-θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο. Σν κέγεζνο φκσο πνπ
ζπκβάιιεη ν θαζέλαο απφ ηνπο δχν απηνχο παξάγνληεο δελ είλαη αθφκα απφιπηα μεθάζαξν [56].
i) Oη ηζηνί ζηνπο νπνίνπο πξσηνεκθαλίδεηαη ε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε είλαη θπξίσο νη κχεο
θαη ην ήπαξ. Αξρηθά, δειαδή ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο αζζέλεηαο, ππάξρεη κηα αληηζηαζκηζηηθή
αχμεζε ηεο έθθξηζεο ηεο ηλζνπιίλεο (ππεξηλζνπιηλαηκία), ε νπνία δηαηεξεί ηε ζπγθέληξσζε ηεο
γιπθφδεο ζε θπζηνινγηθά επίπεδα, αιιά θαζψο ε αζζέλεηα εμειίζζεηαη, δειαδή φηαλ ν δηαβήηεο
είλαη πιένλ εκθαλήο, ε έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο κεηψλεηαη ζηαδηαθά θαη ηα επίπεδα ηεο είλαη
ρακειφηεξα απφ ηα επίπεδα πνπ ζα είρε έλα πγηέο άηνκν ίδηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη ειηθίαο
[35]. Ζ ππεξγιπθαηκία είλαη ε πξψηε επηπινθή πνπ εκθαλίδεηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο
κεηαγεπκαηηθήο γιπθφδεο ζην αίκα εμαηηίαο ηεο αληίζηαζεο ζηελ ηλζνπιίλε θαη ηελ αθνινπζεί
κηα αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο γιπθφδεο λεζηείαο. Καζψο ε έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο
κεηψλεηαη, ε επαηηθή παξαγσγή γιπθφδεο απμάλεηαη πξνθαιψληαο κηα αχμεζε ηεο γιπθφδεο
λεζηείαο. Σν ζεκαληηθφηεξν ινηπφλ πξφβιεκα ζηνλ Γ 2 είλαη ε ππεξγιπθαηκία, νπφηε απφ
κφλε ηεο ε ζεξαπεία ηεο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε ζε άηνκα κε Γ 2
[35].
Ζ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε εκθαλίδεηαη θαη ζην ιηπψδε ηζηφ κε απνηέιεζκα ε έιιεηςε
ηλζνπιίλεο λα νδεγεί ζε απμεκέλε ιηπφιπζε θαη θπθινθνξία ησλ ειεχζεξσλ ιηπαξψλ νμέσλ. Ζ
αχμεζε ησλ ειεχζεξσλ ιηπαξψλ νμέσλ νδεγεί ζε κεγαιχηεξε κείσζε ηεο επαηζζεζίαο ζηελ
ηλζνπιίλε ζε θπηηαξηθφ επίπεδν, κε απνηέιεζκα ηελ εμαζζέλεζε ηεο έθθξηζεο ηεο ηλζνπιίλεο
θαη ηελ αχζάζεη ηεο επαηηθήο παξαγσγήο γιπθφδεο. Απηά ηα δχν απνηειέζκαηα νδεγνχλ ζηελ
αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ Γ 2 [35].
ii) Σα β-θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο παξνπζηάδνπλ κεησκέλε ηθαλφηεηα λα απμήζνπλ ηελ έθθξηζε
ηλζνπιίλεο, φηαλ απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο ζην αίκα. Γειαδή, αλ ν θχξηνο
παξάγνληαο πξφθιεζεο ππεξγιπθαηκίαο ζην Γ 2, είλαη ε αληίζηαζε ησλ ηζηψλ ζηε δξάζε ηεο
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ηλζνπιίλε, θάπνηα άγλσζηε βιάβε κέρξη ζηηγκήο, εκπνδίδεη ηα β-θχηηαξα λα απνθξηζνχλ
θπζηνινγηθά ζε ζπλζήθεο ππεξγιπθαηκίαο [35]. ε άιιε βηβιηνγξαθία επίζεο αλαθέξεηαη φηη ηα
ελδνγελή επίπεδα ηεο ηλζνπιίλεο κπνξεί λα είλαη θπζηνινγηθά, κεησκέλα ή απμεκέλα αιιά
παξακέλνπλ αλεπαξθή γηα λα μεπεξάζνπλ ην πξφβιεκα ηεο αληίζηαζεο ησλ ηζηψλ ζηελ
ηλζνπιίλε, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα δξάζνπλ ζηα θχηηαξα ζηφρνπο ηνπο, κε
επαθφινπζν ηελ ππεξγιπθαηκία [35].

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζην Γ 2 δελ ππάξρνπλ αληηζψκαηα έλαληη ηεο ηλζνπιίλεο ή άιισλ
δνκψλ ηνπ θπηηάξνπ, φπσο ζπκβαίλεη ζην Γ 1 θαη ζπλεπψο δελ ζπκβαίλεη αλνζνινγηθή
θαηαζηξνθή ησλ β-θπηηάξσλ [35, 57].

7. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ είλαη θαζνξηζηηθνί γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ δηαηξέρεη έλα
άηνκν γηα ηελ εκθάληζή κηαο λφζνπ θαη είλαη ζεκαληηθφ λα αμηνινγνχληαη γηαηί κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ ζηφρν ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ. Γηα λα ζεσξεζεί έλαο παξάγνληαο, σο
παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε κηαο λφζνπ, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο
απφ πνιιέο κειέηεο θαη ζα πξέπεη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ λα είλαη γεληθεχζηκα ζε φιεο
ηηο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ δηαηππσζεί νη βηνινγηθνί κεραληζκνί
κέζσ ησλ νπνίσλ δξα ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο, ελψ είλαη ζεκαληηθφ λα ειεγρζεί αλ ε
ηξνπνπνίεζε ηνπ παξάγνληα κέζσ θάπνηαο παξέκβαζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε άξζε ηεο
δξάζεο ηνπ. Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ είλαη ν
δηαρσξηζκφο ηνπο ζε ηξνπνπνηήζηκνπο θαη κε - ηξνπνπνηήζηκνπο παξάγνληεο [58].
Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε απμεκέλε πηζαλφηεηα εκθάληζεο
ηλζνπιηλναληίζηαζεο θαη θαη΄ επέθηαζε Γ 2 είλαη πνιινί. Ο Γ 2 απνηειεί έλα
πνιππαξαγνληηθφ

λφζεκα

πνπ

ραξαθηεξίδεηαη

απφ

αιιειεπίδξαζε

γελεηηθψλ

θαη

πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. Χο πνιππαξαγνληηθφ λφζεκα ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί ην ζχλνιν
ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνδηαζέηνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπ. Οη γελεηηθνί παξάγνληεο παίδνπλ κεγάιν
ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γ 2 φκσο νη αιιαγέο πνπ νθείινληαη ζηα γνλίδηα θαίλεηαη λα είλαη
ζπγθξηηηθά πην κηθξέο κε ηηο αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν δσή ησλ αλζξψπσλ, ν
νπνίνο νδεγεί ζην ζαθραξψδε δηαβήηε [54]. Οη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο πνπ ζπζηήλνληαη απφ
ηελ ακεξηθάληθε δηαβεηνινγηθή εηαηξία [54] εζηηάδνπλ ζηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο,
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ζηε ζχλζεζε ηεο δίαηηαο θαη ζηελ αχμεζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ
ησλ αιιαγψλ απνηξέπεη ηελ πνξεία πξνο ηελ παρπζαξθία, ε νπνία απφ κφλε ηεο απνηειεί έλα
ζεκαληηθφ παξάγνληα θηλδχλνπ γηα αλάπηπμε ζαθραξψδνπο δηαβήηε. Οη ηξνπνπνηήζηκνη θαη κε
ηξνπνπνηήζηκνη παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε ηλζνπιηλναληίζηαζεο θαη Γ 2
παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ αθφινπζν πίλαθα [59].
Πίλαθαο 3.: Σξνπνπνηήζηκνη θαη Με Σξνπνπνηήζηκνη Παξάγνληεο Κηλδύλνπ
Σξνπνπνηήζηκνη Παξάγνληεο
Με – Σξνπνπνηήζηκνη Παξάγνληεο
Πξνγελλεηηθή Γηαηξνθή
Φχιν
Μεηαγελλεηηθή Γηαηξνθή
Ζιηθία ≥ 45 εηψλ
Φπζηθή Γξαζηεξηφηεηα
Φπιή / Δζληθφηεηα
Τπεξβάιινλ Βάξνο & Παρπζαξθία
Γηαβήηεο Κχεζεο ή
Πξνεγνχκελε γέλλεζε εκβξχνπ ≥4Kg
Γπζαλνρή ζηε Γιπθφδε
Πνιπθπζηηθέο Χνζήθεο
HDL <40 mg/dl άληξεο & <50 γπλαίθεο
Ηζηνξηθφ Αγγεηαθψλ Ννζεκάησλ
TAG ≥ 150mg/dl
Οηθνγελεηαθφ Ηζηνξηθφ
Αξηεξηαθή Τπέξηαζε
Γελεηηθνί Παξάγνληεο
(S ≥ 130 ή/θαη D ≥ 85 mm/Hg)
Καηαλάισζε Αιθνφι
Καπληζηηθέο πλήζεηεο
Μνξθσηηθφ Δπίπεδν
7.1. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΗΜΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ

ηνπο ηξνπνπνηήζηκνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ ζπγθαηαιέγνληαη παξάγνληεο ησλ νπνίσλ ε
ηξνπνπνίεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ή αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο
ηλζνπιηλναληίζηαζεο θαη ζηελ εμέιημε απηήο ζε Γ 2. Οη ηξνπνπνηήζηκνη παξάγνληεο είλαη
πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ αηφκνπ. Οη ηξνπνπνηήζηκνη
παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ζα αλαιχζνπκε ζηε ζπλέρεηα είλαη ε πξνγελλεηηθή δηαηξνθή, ε
κεηαγελλεηηθή δηαηξνθή, ην επίπεδν θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ν δείθηεο κάδαο ζψκαηνο, ε
δπζαλνρή ζηε γιπθφδε, ε θαηαλάισζε αιθνφι, νη θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο θαη ην κνξθσηηθφ
επίπεδν [54]. Έρεη βξεζεί φηη ε βειηίσζε ησλ ηξνπνπνηήζηκσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ φπσο είλαη
ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαηξνθήο ζε ζπλδπαζκφ κε ζεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην ηξφπν
δσήο, φπσο είλαη ε αχμεζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, είλαη πην απνηειεζκαηηθέο ζηελ
πξφιεςε ηεο ηλζνπιηλναληίζηαζεο θαη ηνπ Γ 2, ελ ζπγθξίζεη κε ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή ζε
άηνκα πςεινχ θηλδχλνπ εθδήισζεο ησλ παξαπάλσ [60].
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7.1.1. ΠΡΟΓΔΝΝΖΣΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

χκθσλα κε ηελ πξνγελλεηηθή αγσγή έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζα
επηηξέςνπλ ζηνλ παηδί λα δηακνξθψζεη θαιή πγεία ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσή ηνπ,
εληνπίδεηαη ζηελ εκβξπηθή ηνπ αθφκα δσή θαη είλαη ε πξνγελλεηηθή δηαηξνθή ηεο κεηέξαο.
Τπνζηεξίδεηαη φηη ε ππνζξεςία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκβξπηθήο δσήο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
αλεπαξθή αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ νδεγψληαο ζε επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ. Ζ εκβξπηθή
πξνζαξκνγή ζε ρακειήο ελέξγεηαο ελδνκήηξην πεξηβάιινλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κφληκεο
αιιαγέο ζηε δνκή ηεο ρξσκαηίλεο θαη ζηελ έθθξαζε ησλ γνληδίσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ
έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο θαη ζηελ ηλζνπιηλναληίζηαζε. Σν ρακειφ βάξνο γέλλεζεο σο δείθηεο
εκβξπηθήο ππνζξεςίαο, φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ κεγάιε επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο θαηά ηελ
παηδηθή ειηθία ζπληζηάηαη παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα κεηέπεηηα εθδήισζε ζαθραξψδνπο δηαβήηε
ηχπνπ 2 [23, 24].

7.1.2. ΜΔΣΑΓΔΝΝΖΣΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

Ζ δηαηξνθή κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ηφζν πξνζηαηεπηηθφ φζν θαη επηβαξπληηθφ ξφιν γηα ηελ
εθδήισζε ηλζνπιηλναληίζηαζεο θαη Γ 2. Οξζέο δηαηξνθηθέο επηινγέο κπνξνχλ λα δξάζνπλ
απνηξεπηηθά ή επηβξαδπληηθά ζηελ εκθάληζε ηλζνπιηλναληίζηαζεο θαη Γ 2, φπσο επίζεο
παίδνπλ θαη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαρείξηζή ησλ παξαπάλσ κεηαβνιηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Αλζπγηεηλέο δηαηξνθηθέο επηινγέο κπνξνχλ λα δξάζνπλ επηβαξπληηθά ζηελ εκθάληζε
ηλζνπιηλναληίζηαζεο θαη Γ 2. Οη δηαηξνθηθέο επηινγέο ελφο αηφκνπ, είηε είλαη πγηεηλέο είηε φρη,
θαζνξίδνληαη απφ ην ζχλνιν ηεο ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο θαη απφ ηε καθξνζξεπηηθή θαη
κηθξνζξεπηηθή ζχζηαζή ηνπο [54]. Οη δηαηξνθηθέο επηινγέο κπνξνχλ λα επεξεάζεη ηε
κεηαγεπκαηηθή γιπθφδε ζην αίκα. Απνηειέζκαηα εξεπλψλ έρνπλ παξνπζηάζεη ηηο κεκνλσκέλεο
επηδξάζεηο πνιιέο ηξνθίκσλ θαη ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπο ζηελ εκθάληζε
ηλζνπιηλναληίζηαζεο θαη ην Γ 2 [25]. Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο νη έξεπλεο έρνπλ ηελ ηάζε λα
απνηηκνχλ νιηζηηθά ηηο δηαηξνθηθέο επηινγέο ησλ αηφκσλ, κέζσ ηηο κειέηεο ησλ δηαηξνθηθψλ
νκάδσλ θαη πξνηχπσλ θαη φρη ηα ηξφθηκα θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπο κεκνλσκέλα. Με ηελ νιηζηηθή
απνηίκεζε ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ θαίλεηαη φηη απνηηκάηαη θαιχηεξα ε ζρέζε ηεο
δηαηξνθήο κε ηελ εκθάληζε ρξφλησλ λνζεκάησλ [61]. ηε ζπλερεία ζα παξνπζηαζηεί ε επίδξαζε
κεκνλσκέλσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζηελ εκθάληζε ηλζνπιηλναληίζηαζεο θαη Γ 2, ελψ ζηε
ζπλέρεηα ζηελ επφκελε ελφηεηα ζα παξνπζηαζηεί ε επίδξαζε ησλ δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ ζηελ
εκθάληζε ηλζνπιηλναληίζηαζεο θαη Γ 2.
34

7.1.2.1. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΡΟΛΖΦΖ

Ζ ελεξγεηαθή πξφζιεςε παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε ηνπ βάξνπο. Ζ κείσζε ησλ
πξνζιακβαλφκελσλ ζεξκίδσλ, φηαλ ν ΓΜ είλαη κεγαιχηεξνο απφ 25kg/m2 απνδεηθλχεηαη
απνηειεζκαηηθή ζηελ πξφιεςε ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε. Αξλεηηθφ ηζνδχγην ελέξγεηαο κπνξεί
λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο κείσζεο ησλ ζεξκίδσλ, είηε κε ηε κείσζε ηνπ δηαηηεηηθνχ ιίπνπο θαη
θπξίσο ηνπ θνξεζκέλνπ [62,63], είηε κε ηε κείσζε θάπνηνπ άιινπ καθξνζξεπηηθνχ ζπζηαηηθνχ
[64]. Δπίζεο αξλεηηθφ ηζνδχγην κπνξεί λα επηηεπρζεί κε κέηξηα αχμεζε ηεο θπζηθήο
δξαζηεξηφηεηαο κε απνηέιεζκα ηελ πξφιεςε ηεο ηλζνπιηλναληίζηαζεο θαη ηνπ Γ 2 [65].

7.1.2.2. ΜΑΚΡΟΘΡΔΠΣΗΚΖ ΤΣΑΖ
7.1.2.2.1. ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΔ

Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε κεηαγεπκαηηθή γιπθφδε ζην αίκα, θαζψο
ηα κεηαγεπκαηηθά επίπεδα γιπθφδεο θαζνξίδνληαη θπξίσο απφ ηνπο πδαηάλζξαθεο πνπ
πξνζιακβάλνληαη απφ ηηο ηξνθέο. Οη πξνζιακβαλφκελνη πδαηάλζξαθεο, ζχκθσλα κε ηελ
ακεξηθάληθε δηαβεηνινγηθή εηαηξία, είλαη ζπλήζσο ν θπξηφηεξνο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο
κεηαγεπκαηηθήο απφθξηζεο. αθνχ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ή λα απμήζνπλ ηε κεηαγεπκαηηθή
γιπθφδε [54]. Ζ πνζφηεηα ησλ πξνζιακβαλφκελσλ πδαηαλζξάθσλ είλαη ζπλήζσο ν θπξηφηεξνο
θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο κεηαγεπκαηηθήο απφθξηζεο, σζηφζν φκσο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία
πνπ λα δείρλνπλ πσο ε ζπλνιηθή πνζφηεηα πδαηαλζξάθσλ απφ κφλεο ηεο ζε κηα δίαηηα ζπληζηά
παξάγνληα θηλδχλνπ γηα εκθάληζε Γ 2 [66]. Δθηφο απφ ηελ πνζφηεηα είλαη θαη ν ηχπνο ησλ
πδαηαλζξάθσλ πνπ αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε. Οη ελδνγελείο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη ζηελά
κε ηα ηξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ πδαηάλζξαθεο θαη επεξεάδνπλ ηε γιπθφδε αίκαηνο, είλαη ν ηχπνο
ηνπ ακχινπ (ακπιφδε ή ακπινπεθηίλε), ν ηξφπνο παξαζθεπήο (κέζνδνο θαη ρξφλνο
καγεηξέκαηνο, ζεξκφηεηα ή πγξαζία), ε σξηκφηεηα θαη ν βαζκφο επεμεξγαζίαο. Δμσγελείο
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ελδερνκέλσο ηε κεηαγεπκαηηθή γιπθφδε είλαη ε θαηαλνκή ησλ
πδαηαλζξάθσλ ηνπ γεχκαηνο [54]. Μηα δίαηηα ρακειψλ πδαηαλζξάθσλ θαίλεηαη ινηπφλ σο κηα
ινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηε κείσζε ησλ κεηαγεπκαηηθψλ επηπέδσλ γιπθφδεο. Όκσο, νη ηξνθέο πνπ
πεξηέρνπλ πδαηάλζξαθεο είλαη ζεκαληηθέο πεγέο ελέξγεηαο, θπηηθψλ ηλψλ, βηηακηλψλ θαη
κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο επγεζηφηεηαο. Δπνκέλσο, ε
ακεξηθάληθε

δηαβεηνινγηθή

εηαηξία

ηνλίδεη

φηη

θαη

απηέο

νη

ηξνθέο

πξέπεη

λα

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαζεκεξηλά ζηε δηαηξνθή ησλ αηφκσλ [54].
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Ζ κεηαγεπκαηηθή ππεξγιπθαηκία πνπ παξαηεξείηαη ζηα κε δηαβεηηθά αιιά θαη ζηα άηνκα κε
ζαθραξψδε δηαβήηε, κεηά ηε ιήςε δηαθφξσλ ηξνθίκσλ πνπ πεξηέρνπλ πδαηάλζξαθεο δελ είλαη
ίδηα, αθφκα θαη φηαλ ιακβάλνληαη νη ίδηεο αθξηβψο πνζφηεηεο πδαηαλζξάθσλ. Πξνθεηκέλνπ λα
θαηαηαρζνχλ ηα ηξφθηκα αλάινγα κε ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηε γιπθφδε ηνπ αίκαηνο κεηά ηε
θαηαλάισζή ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη ν γιπθαηκηθφο δείθηεο (ΓΓ) [67]. Ο γιπθαηκηθφο δείθηεο κηαο
ηξνθήο είλαη ε αχμεζε πάλσ απφ ηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 2 σξψλ
κεηά ηελ πξφζιεςε κηαο ζηαζεξήο πνζφηεηαο ηεο ππφ εμέηαζε ηξνθήο ζε ζρέζε κε ηελ
απφθξηζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηε ηξνθή αλαθνξάο [67]. Ο γιπθαηκηθφο δείθηεο ππνινγίδεηαη κε ηε
καζεκαηηθή έθθξαζε ηεο ππεξγιπθαηκίαο πνπ πξνθχπηεη φηαλ θαηαλαισζνχλ ηα ππφ εμέηαζε
ηξφθηκα, ζε ζρέζε κε ηελ ππεξγιπθαηκία πνπ πξνθαιεί ε ιήςε γιπθφδεο (δεμηξφδεο) ή άζπξνπ
ςσκηνχ. Ζ ηηκή ηνπ ΓΓ γηα ην ηξφθηκν αλαθνξάο φπνην απφ ηα δχν θαη αλ είλαη, είλαη 100. Ο
πξνζδηνξηζκφο ηνπ ΓΓ ελφο ηξνθίκνπ απαηηεί ε κεξίδα αλαθνξάο θαη ε κεξίδα ηνπ ππφ εμέηαζε
ηξνθίκνπ λα πεξηέρνπλ ην ίδην πνζφ πδαηάλζξαθα (25 ή 50gr.) [68].
Γιπθαηκηθφο Γείθηεο =
[Δπηθάλεηα θακπχιεο ζαθράξνπ αίκαηνο ηνπ ππφ εμέηαζε ηξνθίκνπ/
Δπηθάλεηα θακπχιεο ζαθράξνπ αίκαηνο ηνπ ηξνθίκνπ αλαθνξάο] * 100
Όζν κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο είλαη ν ιφγνο, ηφζν ιηγφηεξν απμάλεηαη ε γιπθφδε ζην αίκα κεηά
απφ ηε θαηαλάισζε ηνπ ππφ εμέηαζε ηξνθίκνπ [67].
Δλψ ν γιπθαηκηθφο δείθηεο ελφο ηξνθίκνπ είλαη ε αληαπφθξηζε ηνπ νξγαληζκνχ ζην
ζπγθεθξηκέλν πδαηαλζξαθνχρν ηξφθηκν, ην γιπθαηκηθφ θνξηίν (ΓΦ) είλαη ε αληαπφθξηζε ηνπ
νξγαληζκνχ ζε έλα πδαηαλζξαθνχρν γεχκα. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην γιπθαηκηθφ θνξηίν ηνπ
γεχκαηνο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε αλακελφκελε αχμεζε ηεο γιπθφδεο αίκαηνο θαη ηεο
έθθξηζεο ηεο ηλζνπιίλεο [69]. To γιπθαηκηθφ θνξηίν ππνινγίδεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ
πνζφηεηα ησλ πδαηαλζξάθσλ πνπ πεξηέρεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κεξίδα θαγεηνχ κε ηελ ηηκή
ηνπ γιπθαηκηθνχ δείθηε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηξνθψλ ηηο κεξίδαο, θαη κεηά δηαηξείηαη δηα 100. Αλ
ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε ην γιπθαηκηθφ θνξηίν φιεο ηεο δίαηηαο, πξνζζέηνπκε φια ηα
γιπθαηκηθά θνξηία [67].
Γιπθαηκηθφ Φνξηίν =
[Γιπθαηκηθφο Γείθηεο ηξνθήο * gr. CHO ηξνθήο] / 100. [42]
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Μέζα απφ ηηο έξεπλεο έρεη δηαπηζησζεί πσο δχν είλαη νη θχξηνη κεραληζκνί πνπ εκπιέθνπλ ηνλ
πςειφ γιπθαηκηθφ δείθηε θαη ην πςειφ γιπθαηκηθφ θνξηίν ηεο δίαηηαο κε ηελ εκθάληζε Γ 2. Ο
πξψηνο κεραληζκφο αθνξά ηελ ίδηα ηελ πνζφηεηα ησλ πδαηαλζξάθσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ
πςεινχ γιπθαηκηθνχ δείθηε ηξφθηκα, ε νπνία νδεγεί ζε πςειφηεξε ζπγθέληξσζε γιπθφδεο θαη
απμάλεη ηελ απαίηεζε γηα ηλζνπιίλε. Ζ ρξφληα απμεκέλε απαίηεζε γηα ηλζνπιίλε είλαη πηζαλφ
λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε βιάβε ησλ β-θπηηάξσλ ηνπ παγθξέαηνο θαη θαηά επέθηαζε λα
πξνθαιεί δπζαλνρή ζηε γιπθφδε ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εκθάληζε Γ 2. Ο δεχηεξνο
κεραληζκφο αθνξά ηηο δίαηηεο πςεινχ γιπθαηκηθνχ θνξηίνπ νη νπνίεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε
απμεκέλε ηλζνπιηλναληίζηαζε κέζσ ηεο επίδξαζεο ηνπο ζηε γιπθαηκία, ζηα ειεχζεξα ιηπαξά
νμέα θαη ζηελ έθθξηζε ξπζκηζηηθψλ νξκνλψλ [71].
ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα πξαγκαηνπνηνχληαη πνιιέο έξεπλεο γηα ηνλ ξφιν πνπ παίδνπλ ηα
ηξφθηκα κε ρακειφ γιπθαηκηθφ δείθηε θαη νη δίαηηεο κε ρακειφ γιπθαηκηθφ θνξηίν ζηελ
πξφιεςε ηνπ Γ 2. Ζ επίδξαζε ηφζν ηνπ γιπθαηκηθνχ δείθηε φζν θαη ηνπ γιπθαηκηθνχ θνξηίνπ
ζηνλ θίλδπλν εκθάληζεο Γ 2 έρεη κειεηεζεί απφ πιεζψξα εξεπλψλ αιιά ηα απνηειέζκαηα
είλαη ζπρλά αληηθξνπφκελα [70]. Όζν αλαθνξά ην γιπθαηκηθφ δείθηε, άηνκα πνπ πηνζεηνχλ
δίαηηα κε ηξφθηκα πςεινχ γιπθαηκηθνχ δείθηε έρνπλ 1,40 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα
εθδειψζνπλ Γ 2 [66]. Αθφκα φκσο θαη αλ δερηνχκε φηη ν Γ 2 ζρεηίδεηαη κε ηε θαηαλάισζε
ηξνθίκσλ κε πςειφ ΓΓ, δελ έρνπκε ζηνηρεία γηα λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε απνθπγή απφ ην
δηαηηνιφγην φισλ ησλ ηξνθψλ κε πςειφ ΓΓ ζα απνηξέςεη ηελ εκθάληζε ηνπ Γ 2 [54]. Όζν
αλαθνξά ην γιπθαηκηθφ θνξηίν ηεο δίαηηαο δελ ππάξρνπλ νκνηφκνξθα δεδνκέλα γηα ηελ
επεξγεηηθή επίδξαζε ησλ δηαίησλ ρακεινχ ΓΦ ζηελ πξφιεςε εκθάληζεο Γ 2. Κάπνηεο κειέηεο
έρνπλ δείμεη φηη ππάξρεη κηα ζρέζε κεηαμχ ηνπ ΓΦ ηεο δίαηηαο θαη ηεο απνηξνπήο ηνπ θηλδχλνπ
γηα αλάπηπμε Γ 2, άιιεο κειέηεο δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα επηβεβαηψζνπλ απηή ηε ζρέζε, θαη
άιιεο κειέηεο έδεημαλ φηη δελ ππάξρεη θακηά ζρέζε κεηαμχ ηνπ ΓΦ ηεο δίαηηαο θαη ηεο
επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε [70]. Λφγσ ησλ παξαπάλσ αληηθξνπφκελσλ απνηειεζκάησλ δελ
ππάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθά ζηνηρεία πνπ λα ζηεξίδνπλ φηη νη δίαηηεο κε ρακειφ γιπθαηκηθφ θνξηίν
κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα αλάπηπμε Γ 2 [70]. Μηα δίαηηα ρακειή ζε γιπθαηκηθφ θνξηίν δελ
κπνξεί λα ζεσξεζεί πξνζηαηεπηηθή, δεδνκέλνπ πσο κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη είηε θαηαλάισζε
ηξνθίκσλ ρακεινχ γιπθαηκηθνχ δείθηε είηε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε
πδαηάλζξαθεο [69]. Χζηφζν έρεη δερζεί πσο άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην πςειφηεξν
ηεηαξηεκφξην γηα ην γιπθαηκηθφ θνξηίν είραλ 1,27 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα εθδήισζεο Γ
2 ελ ζπγθξίζεη κε ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαλ ζην ρακειφηεξν ηεηαξηεκφξην. Απνηειέζκαηα
εξεπλψλ αλαθέξνπλ φηη ε καθξνρξφληα θαηαλάισζε δίαηηαο κε πςειφ ΓΦ ζρεηίδεηαη άκεζα κε
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αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα εκθάληζε Γ 2, φπσο επίζεο ε θαηαλάισζε δίαηηαο ρακεινχ ΓΦ
κπνξεί λα πξνζηαηέςεη απφ ηελ παρπζαξθία ε νπνία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εκθάληζε Γ 2
[72-74]. Οη ζπζηάζεηο ηεο ακεξηθάληθεο δηαβεηνινγηθήο εηαηξείαο, αλαθέξνπλ ην γιπθαηκηθφ
δείθηε θαη ην γιπθαηκηθφ θνξηίν ζε φια ηα ζηάδην πξφιεςεο ηνπ Γ 2, ηνλίδνληαο φηη είλαη
θαιφ λα ζπζηήλνληαη ηξνθέο κε ρακειφ γιπθαηκηθφ δείθηε θαη πινχζηεο ζε θπηηθέο ίλεο θαη
άιια απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά [54].

7.1.2.2.1.2. ΣΡΟΦΗΜΑ ΟΛΗΚΖ ΑΛΔΖ

ηα ηξφθηκα νιηθήο άιεζεο έρνπλ απνδνζεί ζεηηθέο ηδηφηεηεο, θαζψο θαίλεηαη φηη ε κείσζε ηνπ
θηλδχλνπ γηα εκθάληζε ζαθραξψδε δηαβήηε κπνξεί λα επηηεπρζεί κε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο
θπηηθψλ ηλψλ θαη αλεπεμέξγαζησλ δεκεηξηαθψλ [25, 75-79]. Οη θπηηθέο ίλεο θαη ηα
αλεπεμέξγαζηα δεκεηξηαθά έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε βειηίσζε ηεο ηλζνπιηλναληίζηαζεο επάγνληαο
ηελ ηλζνπιηλνεπαηζζεζία, αλεμάξηεηα απφ ην ζσκαηηθφ βάξνο, κεηψλνληαο έηζη ηνλ θίλδπλν
εκθάληζεο Γ 2 [75]. Έθηνο απφ ηελ πξφιεςε παξέρνπλ θαη επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ζηε
ξχζκηζε ηεο επγιπθαηκίαο ζε άηνκα κε Γ 2. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα κεηα-αλάιπζεο 14
πξννπηηθψλ κειεηψλ έπεηηα απφ πξνζαξκνγή γηα ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ηελ ελεξγεηαθή
πξφζιεςε, πςειφηεξε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ νιηθήο άιεζεο ζπζρεηίζζεθε κε ρακειφηεξε
γιπθφδε λεζηείαο θαη ρακειφηεξε ζπγθέληξσζε ηλζνπιίλεο [80].

7.1.2.2.2. ΛΗΠΟ

χκθσλα κε ηνπο βηνρεκηθνχο κεραληζκνχο, ε πξφζιεςε ηνπ δηαηηεηηθνχ ιίπνπο κπνξεί λα κελ
πξνθαιεί έθθξηζε ηλζνπιίλεο, κέζα απφ κειέηεο φκσο θαλεξψλεηαη φηη ε πξφζιεςε
θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ νμέσλ θαη trans ιηπαξψλ νμέσλ ζπλδέεηαη κε ππεξηλζνπιηλαηκία θαη θαη΄
επέθηαζε κε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο Γ 2. Ζ επίδξαζε ηνπ δηαηηεηηθνχ ιίπνπο ζηελ έθθξηζε ηεο
ηλζνπιίλεο θαη ζηελ ηλζνπιηλνεπαηζζεζία εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ ιίπνπο ηεο δηαηξνθήο,
ρσξίο απηφ φκσο λα επηβεβαηψλεη ζε φιεο ηηο κειέηεο φηη απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα
αλάπηπμε Γ 2 [81]. Αξθεηέο κειέηεο [82-84] ππνδειψλνπλ φηη κηα πςειή αλαινγία
θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ νμέσλ ζην αίκα θαη κηα πςειή δηαηηεηηθή πξφζιεςε θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ
νμέσλ, απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο Γ 2, φπσο επίζεο θαη κηα πςειή πξφζιεςε trans
ιηπαξψλ νμέσλ. ε θάπνηεο άιιεο κειέηεο φκσο [85-88], δε βξέζεθε θαζαξή ζπζρέηηζε κεηαμχ
ηνπ θνξεζκέλνπ ιίπνπο ηεο δίαηηαο θαη ηεο αλάπηπμεο Γ 2.
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χκθσλα κε ηε κειέηε KANWU, ε αληηθαηάζηαζε ησλ θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ νμέσλ κε
κνλναθφξεζηα βειηηψλεη ηελ ηλζνπιηλνεπαηζζεζία [89]. Όπσο θαη ζε άιιε κειέηε ε
αληηθαηάζηαζε ησλ θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ νμέσλ κε κνλναθφξεζηα θάλεθε λα έρεη επεξγεηηθέο
επηδξάζεηο ζηελ επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε ηφζν ζε άηνκα κε δπζαλνρή ζηε γιπθφδε φζν θαη
ζε κε δηαβεηηθά άηνκα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε νιηθή πξφζιεςε ιίπνπο δελ είλαη πνιχ
πςειή [90]. Δπίζεο, ε αληηθαηάζηαζε θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ νμέσλ κε πνιπαθφξεζηα (PUFA)
έρεη επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε [91]. Μειέηεο δείρλνπλ φηη έλα
πςειφ πνζνζηφ πνιπαθφξεζηνπ θπηηθνχ ιίπνπο ζηε δίαηηα (πινχζηνπ ζε ιηλνιετθφ νμχ)
[85,87,92], ή έλα πςειφ πνζνζηφ ιηλνιετθνχ νμένο ζηνπο εζηέξεο ησλ ιηπηδίσλ ηνπ πιάζκαηνο
[82-84] πνπ ππνδειψλνπλ πςειή δηαηηεηηθή πξφζιεςε απηνχ, ζρεηίδεηαη κε ρακειφ θίλδπλν
αλάπηπμεο Γ 2. Σα ζπκπιεξψκαηα πνιπαθφξεζησλ ιηπαξψλ νμέσλ σ-3 έρνπλ δείμεη φηη δελ
είλαη πηζαλφ λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην κεηαβνιηζκφ ηεο γιπθφδεο [54]. χκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα κεηα-αλάιπζεο ε ζπκπιεξσκαηηθή ρνξήγεζε σ-3 ιηπαξψλ νμέσλ κπνξεί λα
απμήζεη ηα επίπεδα γιπθφδεο ηνπ αίκαηνο, επίδξαζε φκσο ε νπνία είλαη ακειεηέα, ρσξίο φκσο
λα έρεη θακία επίδξαζε ζηε γιπθνδπιησκέλε αηκνζθαηξίλε [93]. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα αλαζθφπεζεο ε ζπκπιεξσκαηηθή ρνξήγεζε σ-3 ιηπαξψλ νμέσλ δελ θαίλεηαη λα
έρεη θακία επίδξαζε ζην γιπθαηκηθφ έιεγρν αηφκσλ κε Γ 2 [94]
πλεπψο πξνηείλεηαη ε κείσζε ηφζν ησλ θνξεζκέλσλ φζν θαη ησλ ηξαλο ιηπαξψλ θαη ε αχμεζε
ηεο θαηαλάισζεο κνλναθφξεζησλ θαη πνιπαθφξεζησλ θαζψο ππάξρνπλ ζηνηρεία πσο κπνξεί λα
κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο Γ 2. Δηδηθφηεξα απφ ηα πνιπαθφξεζηα ην ιηλνιετθφ νμχ
θαίλεηαη λα βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ ηλζνπιηλνεπαηζζεζία [95].

7.1.2.2.3. ΑΛΛΖΛΔΠΗΡΑΖ ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΗ ΛΗΠΟΤ ΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

χκθσλα κε απνηειέζκαηα κειέηεο, κηα δίαηηα ρακεινχ ιίπνπο, πνπ πεξηέρεη πςειφ πνζνζηφ
θπηηθψλ ηλψλ θαη πδαηάλζξαθεο ρακεινχ γιπθαηκηθνχ δείθηε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απψιεηα
ηνπ βάξνπο θαη ζηε βειηίσζε ηεο κεηαβνιηθήο εηθφλαο ζε άηνκα κε δπζαλνρή ζηε γιπθφδε [96].
χκθσλα κε απνηειέζκαηα κειεηψλ ζε δηαβεηηθνχο αζζελείο, θάλεθε φηη ε δίαηηα πςειήο
πεξηεθηηθφηεηαο ζε πδαηάλζξαθεο αχμεζε ηα κεηαγεπκαηηθά επίπεδα γιπθφδεο, ηλζνπιίλεο θαη
ηξηγιπθεξηδίσλ ζην πιάζκα ζε ζχγθξηζε κε ηε δίαηηα πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε
κνλναθφξεζηα ιίπε. Χζηφζν, ε δίαηηα πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε κνλναθφξεζηα ιίπε δελ έρεη
απνδεηρζεί φηη βειηηψλεη ηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο [97,98].
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Όηαλ ην ιίπνο θαηαλαισζεί κεκνλσκέλα, δελ επηδξάεη ζηε θπθινθνξνχκελε ζπγθέληξσζε
γιπθφδεο ζην αίκα. Σα ιίπε κπνξνχλ λα θαζπζηεξήζνπλ ηε ρψλεςε ή θαη ηελ απνξξφθεζε ησλ
δηαηηεηηθψλ πδαηαλζξάθσλ. Δπίζεο, φηαλ ην ιίπνο θαηαλαισζεί κε κηα ηξνθή πνπ πεξηέρεη
πδαηάλζξαθεο, κπνξεί λα κεηψζεη ηε ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο, ή θαη λα απμήζεη ηε
ζπγθέληξσζε ηεο ηλζνπιίλεο [99]. ε κηα έξεπλα [100] δφζεθαλ ζε κε δηαβεηηθά λεαξά άηνκα
50γξ. πδαηαλζξάθσλ (παηάηα), κε ή ρσξίο 50γξ. βνπηχξνπ. Όηαλ ηα άηνκα θαηαλάισζαλ
παηάηα κε βνχηπξν, κεηά απφ 4 ψξεο ε ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο κεηψζεθε, φηαλ
θαηαλάισζαλ φκσο κφλν παηάηα ηφηε ε ζπγθέληξσζε απμήζεθε. Παξφιν φκσο πνπ ε
ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο κεηψζεθε κεηά ηε θαηαλάισζε παηάηαο κε βνχηπξν, ε ζπγθέληξσζε
ηεο ηλζνπιίλεο παξέκεηλε ζρεδφλ ε ίδηα. Όηαλ κηα ίδηα κειέηε [101] πξαγκαηνπνηήζεθε ζε
άηνκα κε Γ 2, ε πξνζζήθε βνπηχξνπ (θνξεζκέλν ιίπνο) πξνθάιεζε αχμεζε ζηε ζπγθέληξσζε
ηλζνπιίλεο. Όηαλ ε ίδηα κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ειηθησκέλα άηνκα κε Γ 2 δελ ππήξμε
θάπνηα αιιαγή ζηελ γιπθφδε αίκαηνο απφ ηε θαηαλάισζε παηάηαο κε βνχηπξν ή απφ ηε
θαηαλάισζε ηεο παηάηαο κφλε ηεο [101]. Απηφ ήξζε ζε αληίζεζε κε ηελ κεγάιε κείσζε ηεο
γιπθφδεο πνπ ζεκεηψζεθε ζε κε δηαβεηηθά λεαξά άηνκα [100].

7.1.2.2.4. ΠΡΧΣΔΨΝΔ

Μειέηεο ζε κε δηαβεηηθά άηνκα θαη ζε άηνκα κε Γ 2 έρνπλ δείμεη φηη ε γιπθφδε πνπ παξάγεηαη
απφ ηηο πξνζιακβαλφκελεο πξσηεΐλεο δελ απμάλεη ηε ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο ζην αίκα, αιιά
απμάλεη ηελ ηλζνπιίλε [102, 103].

7.1.2.3. ΜΗΚΡΟΘΡΔΠΣΗΚΖ ΤΣΑΖ
7.1.2.3.1. ΥΡΧΜΗΟ, ΚΑΛΗΟ, ΜΑΓΝΖΗΟ, ΦΔΤΓΑΡΓΤΡΟ

Ζ αλεπάξθεηα ρξσκίνπ, θαιίνπ, καγλεζίνπ θαη, πηζαλψο, ςεπδαξγχξνπ, επηδεηλψλεη
ελδερνκέλσο ηε δπζαλνρή ζηνπο πδαηάλζξαθεο [104]. χκθσλα κε απνηειέζκαηα δχν εξεπλψλ
ηα ζπκπιεξψκαηα ρξσκίνπ κπνξεί λα έρνπλ επεξγεηηθή δξάζε ζηε επγιπθαηκία αηφκσλ κε Γ 2
[105,106]. ε δχν άιιεο έξεπλεο φκσο [107, 108] δελ απνδείρζεθε θαλέλα ζεκαληηθφ φθεινο
απφ ηα ζπκπιεξψκαηα ρξσκίνπ ζε άηνκα κε δπζαλνρή ζηε γιπθφδε ή κε Γ 2. χκθσλα κε
απνηειέζκαηα κεηα-αλάιπζεο 15 εξεπλψλ, νη νπνίεο εμέηαδαλ ζπλνιηθά 425 άηνκα κε
θπζηνινγηθή ξχζκηζε γιπθφδεο ή δπζαλνρή ζηε γιπθφδε θαη 193 άηνκα κε Γ 2, έδεημαλ φηη
δελ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ρξσκίνπ θαη ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο ή ηλζνπιίλεο ζηα κε δηαβεηηθά
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άηνκα. Απφ ηηο κειέηεο ησλ δηαβεηηθψλ αηφκσλ ζηε κεηα-αλάιπζε κφλν κηα κειέηε κε 155
ζπκκεηέρνληεο, έδεημε φηη ην ρξψκην κπνξεί λα κεηψζεη ηε ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο θαη ηεο
ηλζνπιίλεο, θαζψο θαη ησλ επηπέδσλ ηεο HbA1c, ελψ ζηα ππφινηπα 38 δηαβεηηθά άηνκα ηεο
κειέηεο δελ επηβεβαηψζεθε θακία απφ ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο [109].

7.1.2.3.2. ΚΑΦΔ

Ζ επίδξαζε ηνπ θαθέ ζηελ ηλζνπιηλνεπαηζζεζία θαη ζηελ εκθάληζε Γ 2 εμαξηάηαη απφ ηελ
πνζφηεηα ηεο εκεξήζηαο θαηαλάισζεο. Ο θαθέο κπνξεί λα εκθάληζεη πξνζηαηεπηηθή δξάζε
ζηελ εκθάληζε ηλζνπιηλναληίζηαζεο θαη Γ 2. Ο βηνινγηθφο κεραληζκφο πνπ εκπιέθεηαη ζηε
ζρέζε κεηαμχ θαθέ θαη ηλζνπιηλναληίζηαζεο δελ είλαη μεθάζαξνο. Δίλαη γλσζηφ φηη ν θαθέο
επηδξά ζηνπο γιπθαηκηθνχο δείθηεο ησλ αηφκσλ θαη εηδηθφηεξα ζηε γιπθφδε λεζηείαο, αιιά δελ
έρεη μεθαζαξηζηεί πιήξσο ζε πνην ζπζηαηηθφ ηνπ ν θαθέο νθείιεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θαζψο ηφζν ε
θαθεΐλε φζν θαη νη ρεκηθέο ελψζεηο καγλεζίνπ (ιηγλάλεο, ρισξνγεληθφ νμχ) έρνπλ ζπζρεηηζζεί
κε επίδξαζε ζην Γ 2, αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα θαηαλάισζεο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα
έξεπλαο γηα ηε δξάζε ηνπ θαθέ ζην θίλδπλν εκθάληζεο Γ 2, ζπγθξηηηθά κε ηε θαηαλάισζε 1
θιηηδ. θαθέ εκεξεζίσο, ε θαηαλάισζε 2-4 θιηηδ. εκεξεζίσο κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο
Γ 2 θαηά 12%, ε θαηαλάισζε 5-8 θιηηδ. εκεξεζίσο θαηά 35%, ελψ ε θαηαλάισζε πάλσ απφ 9
θιηηδ. εκεξεζίσο θαηά 35%. Δπίζεο, ζηελ ίδηα έξεπλα, ε θαηαλάισζε 1-4 θιηηδ. εκεξεζίσο
κεηψλεη ην θίλδπλν εκθάληζεο Γ 2 θαηά 16%, ε θαηαλάισζε 5-8 θιηηδ. εκεξεζίσο θαηά 33%,
ελψ ε θαηαλάισζε πάλσ απφ 9 θιηηδ. εκεξεζίσο θαηά 38% [110]. Δπίζεο απνηειέζκαηα άιιεο
έξεπλαο, ε νπνία ρξεζηκνπνίεζε σο αλαθνξά ηε θαηαλάισζε πάλσ απφ 5 θιηηδ. θαθέ
εκεξεζίσο, έδεημαλ φηη ε θαηαλάισζε θαθέ ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε κείσζε ηεο
ζπγθέληξσζεο ηεο ηλζνπιίλεο λεζηείαο θαη κε κείσζε ηεο γιπθφδεο 2 ψξεο κεηά ηελ
θαηαλάισζεο γεχκαηνο, αιιά θάλεθε φηη δελ ζρεηίδεηαη κε κεησκέλα επίπεδα γιπθφδεο
λεζηείαο. Αλαιπηηθά ζηελ ίδηα έξεπλα, ζε ζχγθξηζε κε ηε θαηαλάισζε 2 ή ιηγφηεξσλ θιηηδ.
θαθέ εκεξεζίσο, ν θίλδπλνο εκθάληζεο δπζαλνρήο ζε γιπθφδε ήηαλ 0,59 γηα ηε θαηαλάισζε 34 θιηηδ. εκεξεζίσο, 0,46 γηα ηε θαηαλάισζε 5-6 θιηηδ. εκεξεζίσο θαη 0,37 γηα ηε θαηαλάισζε
πάλσ απφ 7 θιηηδ. εκεξεζίσο. Μεγαιχηεξε θαηαλάισζε θαθέ εκεξεζίσο θάλεθε λα ζπλδέεηαη
κε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο Γ 2, απνηέιεζκα φκσο ην νπνίν δελ ήηαλε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθφ [111]. Σέινο, ζχκθσλα κε απνηειέζκαηα κεηα-αλάιπζεο 18 εξεπλψλ νη νπνίεο
δηεμήρζεζαλ κεηαμχ ηνπ 1966 θαη 2009 κε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή 457.922 εζεινληψλ, θάλεθε κία
ζρέζε κεηαμχ ηεο θαηαλάισζεο θαθέ κε θαθεΐλε θαη ηεο εκθάληζεο Γ 2. χκθσλα κε ηε
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ζρέζε ε θαηαλάισζε θάζε επηπξφζζεηνπ θιηηδαληνχ θαθέ ηελ εκέξα κπνξεί λα κεηψζεη θαηά
7% ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο Γ 2 [112].

7.1.2.3.3. ΠΟΣΑ ΠΛΟΤΗΑ Δ ΕΑΥΑΡΖ

Έλαο αθφκα δηαηξνθηθφο παξάγνληαο πνπ έρεη ζπλδεζεί κε ηελ εκθάληζε Γ 2 κέζσ ηεο
πξναγσγήο ηεο ηλζνπιηλναληίζηαζεο, είλαη ηα πνηά πνπ πεξηέρνπλ δάραξε. Με ηνλ φξν πνηά κε
δάραξε ελλννχκε ηα θξνπηνπνηά, ηα ελεξγεηαθή πνηά κε δάραξε, ηα αλαςπθηηθά θαη ηα
βηηακηλνχρα πνηά. Όπσο πξνθχπηεη απφ κηα κεηα-αλάιπζε, ηα άηνκα πνπ θαηαλαιψλνπλ 1-2
πνηά κε δάραξε εκεξεζίσο έρνπλ 26% κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα εθδειψζνπλ Γ 2 ελ
ζπγθξίζεη κε ηα άηνκα πνπ θαηαλαιψλνπλ 1 ή θαλέλα ην κήλα. Δμαηηίαο ηεο πςειήο
πεξηεθηηθφηεηαο ηνπο ζε γξήγνξα απνξξνθνχκελνπο πδαηάλζξαθεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
θαηαλάισζε κεγάισλ πνζνηήησλ, ηα πνηά κε δάραξε είλαη πηζαλφ λα απμήζνπλ ην θίλδπλν
εκθάληζεο Γ 2 φρη κφλν γηαηί πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε παρπζαξθίαο, αιιά απμάλνπλ θαη ην
γιπθαηκηθφ θνξηίν ηεο δίαηηαο νδεγψληαο ζε ηλζνπιηλναληίζηαζε, δπζιεηηνπξγία ησλ βθπηηάξσλ ηνπ παγθξέαηνο θαη θιεγκνλή [113].

7.1.3. ΦΤΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

Έλαο απφ ηνπο πξνδηαζεζηθνχο παξάγνληεο, πνπ θαηαπνιεκνχληαη κε ζηφρν ηελ πξσηνγελή
πξφιεςε ηνπ Γ 2, είλαη ε έιιεηςε θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ζπζηεκαηηθή θπζηθή
δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζνδνο πξφιεςεο, επηβξάδπλζεο αιιά θαη
δηαρείξηζεο ηνπ Γ 2. Σα πεξηζζφηεξα άκεζα νθέιε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πξφιεςε
ηνπ Γ2 έγθεηληαη ζηε βειηίσζε ηνπ γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ [54]. Με ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα
επηηπγράλεηαη ε εμηζνξξφπεζε ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο ζην αίκα βειηηψλνληαο ηελ
ηλζνπιηλνεπαηζζεζία θαη κεηψλνληαο ηελ ηλζνπιηλναληίζηαζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θπζηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ε κπτθή ζπζηνιή απμάλεη ηελ πξφζιεςε γιπθφδεο απφ ηνπο ελεξγνχο κπο, ελψ
παξάιιεια ηζνξξνπεί ηελ επαηηθή παξαγσγή γιπθφδεο, βνεζψληαο ζηε θαιχηεξε ξχζκηζε ησλ
επηπέδσλ γιπθφδεο ζην αίκα. Όζν απμάλεηαη ε έληαζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηφζν
πεξηζζφηεξν

ρξεζηκνπνηνχληαη

νη

πδαηάλζξαθεο

γηα

λα

ηξνθνδνηήζνπλ

ηε

κπτθή

δξαζηεξηφηεηα.. Δπίζεο ε πξφζιεςε ηεο γιπθφδεο αίκαηνο απφ ηνπο κπο ζπλερίδεη λα παξακέλεη
απμεκέλε γηα αξθεηέο ψξεο κεηά ην πέξαο ηεο άζθεζεο [114]. Οη θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ελδείθλπηαη γηα ηε πξφιεςε ηνπ δηαβήηε είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θηλεηνπνηνχλ κεγάιεο
κπτθέο νκάδεο. Ζ άζθεζε δχλακεο ζαλ κέξνο ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο άζθεζεο ην
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νπνίν πεξηιακβάλεη αεξφβηα άζθεζε κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ αλεθηηθφηεηα ζηε γιπθφδε θαη
ηελ ηλζνπιηλνεπαηζζεζία. Άιιν έλα φθεινο ηεο ζπζηεκαηηθήο άζθεζεο είλαη ε βειηίσζε ηεο
ζσκαηηθήο ζχζηαζεο. Σα άηνκα πνπ έρνπλ απμεκέλε ζπζζψξεπζε ιηπψδνπο ηζηνχ
αλαπηχζζνπλ ηλζνπιηλναληίζηαζε θαη ζπλεπψο βξίζθνληαη ζε απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο Γ
2. Με ηε ηαθηηθή άζθεζε κεηψλεηαη ην βάξνο θαη βειηηψλεηαη ε ζσκαηηθή ζχζηαζε κέζσ ηεο
ειάηησζεο ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ ιίπνπο [114].
χκθσλα κε απνηειέζκαηα κειέηεο ε νπνία εμέηαδε ηε ζρέζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε
ην θίλδπλν εκθάληζεο Γ 2, θαίλεηαη ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο άζθεζεο θαη γηα ηνπο άληξεο
θαη γηα ηηο γπλαίθεο ζηε πξφιεςε εκθάληζεο Γ 2. Ο ζρεηηθφο θίλδπλνο εκθάληζεο Γ 2 ήηαλ
0,69 γηα ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζε έλα πξφγξακκα κέηξηαο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο
ζπγθξηλφκελα κε ηα άηνκα πνπ είραλ θαζηζηηθέο ζπλήζεηεο θαη 0,70 γηα ηα άηνκν πνπ ζπλήζηδαλ
λα πεξπαηνχλ ζπγθξηλφκελα κε ηα άηνκα πνπ δελ ζπλήζηδαλ λα πεξπαηνχλ [115].

7.1.4. ΤΠΔΡΒΑΛΛΟΝ ΒΑΡΟ ΚΑΗ ΠΑΥΤΑΡΚΗΑ

Ζ ακεξηθάληθε δηαβεηνινγηθή εηαηξεία ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο παρπζαξθίαο
γηα ηελ πξφιεςε ηνπ Γ 2 [54]. Ζ παρπζαξθία ζπλδέεηαη άκεζα κε ην Γ 2 αθνχ επηδξά ζηελ
ηλζνπιηλναληίζηαζε, κε απνηέιεζκα ε απψιεηα ηνπ βάξνπο λα είλαη έλαο ζεκαληηθφο
ζεξαπεπηηθφο ζηφρνο γηα ηα άηνκα κε δπζαλνρή ζηε γιπθφδε αιιά θαη Γ 2 [116]. Μειέηεο
έρνπλ δείμεη φηη ε κέηξηα απψιεηα βάξνπο (5% ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο) ζε άηνκα κε Γ 2 κπνξεί
λα σθειήζεη ζηε κείσζε ηεο ηλζνπιηλναληίζηαζεο, λα βειηηψζεη ηελ γιπθαηκία θαη ηε ιηπαηκία
θαη λα κεηψζεη ηελ πίεζε αίκαηνο [117].
Ζ απψιεηα βάξνπο ζπζηήλεηαη ζε φια ηα άηνκα πνπ έρνπλ ή δηαηξέρνπλ θίλδπλν γηα εκθάληζε
Γ 2. ηα ππέξβαξα θαη ζηα παρχζαξθα άηνκα κε ηλζνπιηλναληίζηαζε, ε κέηξηα απψιεηα
βάξνπο βειηηψλεη ηελ ηλζνπιηλναληίζηαζε. Μέρξη ζηηγκήο ηα ππάξρνληα επηζηεκνληθά ζηνηρεία
ππνζηεξίδνπλ φηη ηα εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ, δηαηξνθηθή
εθπαίδεπζε, εμαηνκηθεπκέλε παξνρή ζπκβνπιψλ, θαη κηα κηθξή αχμεζε ηεο θπζηθήο
δξαζηεξηφηεηαο είλαη απαξαίηεηα γηα λα επηηεπρζεί κηα απψιεηα βάξνπο θαηά 5-7% ηνπ αξρηθνχ
[25]. Γηα ηελ απψιεηα βάξνπο είηε κηα ππνζεξκηδηθή δίαηηα ρακεινχ ιίπνπο (κείσζε ηνπ
πξνζιακβαλφκελνπ ιίπνπο θαηά ~30% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο) είηε κηα δίαηηα ρακειψλ
πδαηαλζξάθσλ, κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή βξαρππξφζεζκα (κέρξη 1 έηνο). Ζ αιιαγή ηεο
ζπκπεξηθνξάο φκσο παξακέλεη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ απψιεηα θαη ηε
ζπληήξεζε ηνπ βάξνπο. Σα θάξκαθα πνπ βνεζνχλ ζηελ απψιεηα βάξνπο ζε ππέξβαξα θαη
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παρχζαξθα άηνκα κε ηλζνπιηλναληίζηαζε, δπζαλνρή ζηε γιπθφδε θαη Γ 2, κπνξνχλ λα
βνεζήζνπλ ζηελ απψιεηα ηνπ 5-10% ηνπ βάξνπο φηαλ ζπλδπάδνληαη κε ηε ηξνπνπνίεζε ηνπ
ηξφπνπ δσήο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα κεηα-αλάιπζεο ε θαξκαθεπηηθή αγσγή νδήγεζε ζε
κέηξηα απψιεηα βάξνπο φπσο θαη ζε κέηξηα κείσζε ηεο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο [118].
Ζ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γαζηξηθήο κείσζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επγιπθαηκία κέζσ ηεο
κείσζεο ηνπ βάξνπο, αθνχ ζχκθσλα κε απνηειέζκαηα έξεπλαο, ζην 77% ησλ αηφκσλ κε Γ 2
πνπ είραλ ππνβιεζεί ζε γαζηξηθή κείσζε, κεηψζεθε ην ζσκαηηθφ ηνπο βάξνο θαη παξάιιεια
κεηψζεθαλ θαη ηα επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα θηάλνληαο ζε θπζηνινγηθά επίπεδα ρσξίο
θαξκαθεπηηθή αγσγή [119].

7.1.5. ΓΤΑΝΟΥΖ ΣΖ ΓΛΤΚΟΕΖ

Ζ δπζαλνρή ζηε γιπθφδε, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν θαηαζηάζεηο, α) ηε
δηαηαξαγκέλε γιπθφδε λεζηείαο ζηελ νπνία ηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο είλαη κεηαμχ 100-125
mg/dl θαη β) ηε δηαηαξαγκέλε αλνρή γιπθφδεο ζηελ νπνία ηα επίπεδα γιπθφδεο κεηά απφ 2 ψξεο
ιήςεηο ηνπ δηαιχκαηνο γιπθφδεο είλαη κεηαμχ 140-199 mg/dl. Καη νη δχν θαηαζηάζεηο
ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξφηεξν βαζκφ ππεξγιπθαηκίαο ζπγθξηηηθά κε ην Γ 2. Οη αζζελείο
απηνί ζεσξνχληαη φηη έρνπλ "πξν-δηαβήηε" θαη απνηεινχλ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ εκθάληζεο
ηεο λφζνπ. Οη ηηκέο ηεο δηαηαξαγκέλεο γιπθφδεο λεζηείαο ή ηεο δηαηαξαγκέλεο αλνρήο
γιπθφδεο δελ απνηεινχλ θιηληθνχο δείθηεο απφ κφλεο ηνπο αιιά παξάγνληεο θηλδχλνπ
εκθάληζεο δηαβήηε ζην κέιινλ [54].
Απφ ηα άηνκα κε δπζαλνρή ζηε γιπθφδε κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ, πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 010% ζα εκθαλίζεη δηαβήηε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δπζαλνρή ζηε γιπθφδε είλαη έλα κεηαβνιηθφ
θαηλφκελν κε πνιχ επξεία εμάπισζε ζην γεληθφηεξν πιεζπζκφ θαη γηα απηφ ην ιφγν είλαη
ζεκαληηθφ λα εθηηκεζεί μερσξηζηά θαη λα αμηνινγεζεί θαηάιιεια. Πνιιά άηνκα κε δπζαλνρή
ζηε γιπθφδε παξνπζηάδνπλ επγιπθαηκία ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη ζρεδφλ θπζηνινγηθέο
ηηκέο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο (HbA1c), ελψ εκθαλίδνπλ ππεξγιπθαηκία κφλν φηαλ
ππφθεηληαη ζε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο [120].

7.1.6. ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΑΛΚΟΟΛ

Ζ επίδξαζε ηνπ αιθνφι ζηελ ηλζνπιηλνεπαηζζεζία θαη ζηελ εκθάληζε Γ 2 εμαξηάηαη απφ ηελ
πξνζιακβαλφκελε πνζφηεηα, ηε ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο θαη ηα ζπλσδά ηξφθηκα. Σν αιθνφι
κπνξεί λα έρεη είηε πξνζηαηεπηηθή είηε επηβαξπληηθή δξάζε γηα ηελ εκθάληζε ηεο
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ηλζνπιηλναληίζηαζεο θαη ηνπ Γ 2. Ο βηνινγηθφο κεραληζκφο πνπ εκπιέθεηαη ζηε ζρέζε κεηαμχ
αιθνφιεο θαη ηλζνπιηλναληίζηαζεο δελ είλαη μεθάζαξνο, αιιά εηθάδεηαη πσο νθείιεηαη ζηελ
αχμεζε ηεο ηλζνπιηλνεπαηζζεζίαο κεηά απφ κέηξηα θαηαλάισζε αιθνφι [121], ζηελ αχμεζε ηεο
ζπγθέληξσζεο ηεο ΖDL ρνιεζηεξφιεο [122] θαη ζηελ αληηθιεγκνλψδε δξάζε ηνπ [123].
Απνηειέζκαηα εξεπλψλ έδεημαλ πσο γηα ηνπο άλδξεο ν ζρεηηθφο θίλδπλνο εθδήισζεο Γ 2 είλαη
0,87, φηαλ θαηαλαιψλνληαη 22γξ. αιθνφιεο εκεξεζίσο, δειαδή αζθεί πξνζηαηεπηηθή δξάζε,
ελψ ε εκεξήζηα θαηαλάισζε 60γξ. αιθνφιεο θαη άλσ θαίλεηαη λα απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα
εθδήισζεο Γ 2. Όζν αλαθνξά ηηο γπλαίθεο, ν ζρεηηθφο θίλδπλνο εθδήισζεο Γ 2 είλαη 0,60,
φηαλ θαηαλαιψλνληαη 24γξ. αιθνφιεο εκεξεζίσο, δειαδή αζθεί πεξηζζφηεξν πξνζηαηεπηηθή
δξάζε ελ ζπγθξίζεη κε ηνπο άληξεο, ελψ ε επηβαξπληηθή επίδξαζε εκθαλίδεηαη κε ηελ
θαηαλάισζε 50γξ. αιθνφιεο αλά εκέξα, θαζψο ν ζρεηηθφο θίλδπλνο είλαη 1,02 [28]. Σέινο φζν
αλαθνξά ηε θαηαλάισζε αιθνφι κε ηε ζπλνδεία ηξνθίκσλ θαίλεηαη φηη νη κεζαίεο πνζφηεηεο
αιθνφι, έρνπλ ειάρηζηεο νμείεο επηδξάζεηο ζηε ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο θαη ζηε
ζπγθέληξσζε ηεο ηλζνπιίλεο ζην αίκα. Ζ ηαπηφρξνλε φκσο θαηαλάισζε κεγάισλ πνζνηήησλ
πδαηαλζξάθσλ θαη αιθνφι κπνξεί λα απμήζεη ηα επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα [121].

7.1.7. ΚΑΠΝΗΣΗΚΔ ΤΝΖΘΔΗΔ

Σν ελεξγεηηθφ θαη ην παζεηηθφ θάπληζκα κπνξνχλ λα απμήζνπλ ην θίλδπλν εκθάληζε Γ 2 [124,
125]. Απνηειέζκαηα κειέηεο ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 28.406 εζεινληέο κεηά απφ
πξνζαξκνγή γηα ην ΓΜ, ηνλ ιφγν πεξηθέξεηαο/ηζρίνπ θαη ηελ θαηαλάισζε αιθνφι, ν θίλδπλνο
εκθάληζεο Γ 2 ήηαλ 1,49 θαη 1,31 γηα ηνπο ησξηλνχο θαη ηνπο πξψελ θαπληζηέο άληξεο,
αληίζηνηρα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε θαπληζηέο άληξεο. Ο θίλδπλνο ήηαλ πςειφηεξνο γηα ηνπο
άληξεο ειηθίαο 40-69 εηψλ. ηηο γπλαίθεο, ν θίλδπλνο εκθάληζεο Γ 2 δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθφο αθφκα θαη γηα ηηο ειηθίεο 40-69. πκπεξαζκαηηθά ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο
παξαπάλσ κειέηεο ν θίλδπλνο εκθάληζεο Γ 2 ζπλδέεηαη κε ην θάπληζκα θπξίσο ζηνπο άληξεο
είηε ν θαπληζηήο είλαη αθφκα ελεξγφο ή πξψελ, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην φκσο θαη ζηηο γπλαίθεο
[126]. Απνηειέζκαηα πξννπηηθήο κειέηεο ε νπνία θξάηεζε 8 ρξφληα εμέηαζε 27.635 κε
δηαβεηηθά άηνκα ειηθίαο 35-44 εηψλ. Οη εζεινληέο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε κε θαπληζηέο, ζε
πξψελ θαπληζηέο θαη ζε θαπληζηέο. Μεηά απφ 8 ρξφληα ην 4,2% ησλ εζεινληψλ είραλ εκθαλίζεη
Γ 2. ε ζχγθξηζε κε ηνπο κε θαπληζηέο, ν θίλδπλνο εκθάληζεο Γ 2 γηα ηνπο θαπληζηέο ήηαλ
1,60 θαη γηα ηνπο πξψελ θαπληζηέο ήηαλ 1,22. Οη θίλδπλνο εκθάληζεο Γ 2 γηα ηνπο πξψελ
θαπληζηέο δηαθέξεη αλάινγα κε ηα ρξφληα απνρήο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ην
θάπληζκα απνηειεί αλεμάξηεην θαη ηξνπνπνηήζηκν παξάγνληα θηλδχλνπ. Ζ δηαθνπή ηνπ
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θαπλίζκαηνο φζν πην λσξίο γίλεη κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο Γ 2 ζε επίπεδα ίδηα
κε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο πνπ έρνπλ θαη νη κε θαπληζηέο [127]. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα
ηεο Western New York Study ην θάπληζκα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ εκθάληζε δπζαλνρήο ζηε
γιπθφδε. Απφ ηνπο 924 κε δηαβεηηθνχο θαπληζηέο εζεινληέο νη νπνίν είραλ επηβαξπκέλν
νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ δηαβήηε, κεηά απφ 6 ρξφληα νη 101 εκθάληζαλ δπζαλνρή ζηε γιπθφδε
(P<0.05). Απνηέιεζκα ην νπνίν νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ην θάπληζκα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε
ηελ εκθάληζε δπζαλνρήο ζηε γιπθφδε [128].

7.1.8. ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ

Ζ δηαηξνθή πνιιψλ αηφκσλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαηαγσγή ηνπο, ηνπο θνηλσληθφνηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, ηε ζέιεζε γηα επηβίσζε θαζψο θαη κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν πνπ
δηαζέηνλ. Οη έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη φινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηηο
δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ζπλεπψο θαη ηελ πγεία ησλ αηφκσλ. Ζ αδπλακία ηεο πξφιεςεο
εκθάληζεο Γ 2 εμαξηάηαη απφ ην ρακειφ βηνηηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ αηφκσλ.
Πξάγκαηη πεξηζζφηεξα ρξφληα εθπαίδεπζεο ζεκαίλεη θαιχηεξεο θαη πην εκπεξηζηαησκέλεο
γλψζεηο πάλσ ζην ζέκα ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο, κεησκέλε πηζαλφηεηα αχμεζεο ηνπ ζσκαηηθνχ
βάξνπο θαη ζπλεπψο θαιχηεξε πγεία θαη απνθπγή αλάπηπμεο Γ 2 [30]. Τπάξρνπλ αξθεηέο
κειέηεο νη νπνίεο ζπζρέηηζαλ ηελ επίδξαζε ηνπ παξάγνληα κνξθσηηθφ επίπεδν ζηελ εκθάληζε
ζαθραξψδε δηαβήηε. Οη έξεπλεο απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ειηθησκέλνπο θαη ζε άηνκα κε
ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη επνκέλσο κε πεξηνξηζκέλε γλψζε πάλσ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο
θαη πξφιεςεο αζζελεηψλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηα άηνκα απηά θαίλεηαη λα είλαη
πεξηζζφηεξν επηξξεπή ζηελ εκθάληζε Γ 2 [129,130].
ηε κειέηε EPIC [129], ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 99.744 άηνκα ειηθίαο πάλσ απφ 60 εηψλ απφ ηηο
αθφινπζεο ρψξεο: Διιάδα, Ηηαιία, Ηζπαλία, Γαιιία, Γεξκαλία, Γαλία, Οιιαλδία, Ννξβεγία,
νπεδία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην. Καηά ηελ έξεπλα παξνπζηάζηεθαλ δχν κνληέια δηαηξνθηθψλ
ζπλεζεηψλ. Σν πξψην κνληέιν πεξηιάκβαλε πγηεηλέο νκάδεο ηξνθίκσλ θαη ην δεχηεξν κε
πγηεηλέο νκάδεο ηξνθίκσλ. Σν πγηεηλφ κνληέιν ην πξνηίκεζαλ ηα λεφηεξα άηνκα κε πςειφ
κνξθσηηθφ επίπεδν, ελψ ην κε πγηεηλφ κνληέιν ην πξνηίκεζαλ άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο κε
ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν. πκπεξαζκαηηθά ηα άηνκα ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ πνπ
πξνηίκεζαλ ηηο κε πγηεηλέο νκάδεο ηξνθίκσλ έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ
Γ 2 ιφγσ ησλ δηαηξνθηθψλ ηνπο επηινγψλ. ε άιιε κειέηε [130] αλαθέξεηαη φηη ε εκθάληζε
ηνπ Γ 2 θαη ε αδπλακία ηεο πξφιεςήο ηνπ εμαξηάηαη απφ ην ρακειφ βηνηηθφ θαη κνξθσηηθφ
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επίπεδν ησλ αηφκσλ. Θεσξείηαη φηη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ
αηφκσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθπαίδεπζε (δηαηξνθηθέο ζπζηάζεηο θαη άζθεζε) απνηεινχλ έλα
ηθαλνπνηεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο θαινχ ηξφπνπ δσήο. χκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ηα άηνκα πνπ εθπαηδεχηεθαλ ζε έλα πην πγηεηλφ ηξφπν δσήο
κείσζαλ ηελ 2σξε γιπθφδε θαηά 0,84mmol/l ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ ελψ κεηά απφ 1
ρξφλν ε εκθάληζε ζαθραξψδε δηαβήηε κεηψζεθε θαηά 50% ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ.
Δπίζεο, ζχκθσλα κε απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηαβεηηθά άηνκα, ε
ζρεηηδφκελε

κε

ηελ

πγεία

πνηφηεηα

δσήο

ηνπο

επεξεάδεηαη,

απφ

έλα

πιήζνο

θνηλσληθνδεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. ε
κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δείγκα 236 δηαβεηηθψλ ελειίθσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Λέζβνπ,
βξέζεθε φηη ην 81,8% ησλ δηαβεηηθψλ είρε θαηψηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ην 14,3% κέζν
κνξθσηηθφ επίπεδν. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκβαδίδνπλ κε ηα αληίζηνηρα άιισλ εξεπλψλ, πνπ
έδεημαλ φηη έλαο αξηζκφο θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ φπσο είλαη ην
θχιν, ε ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε απνηεινχλ
πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ πγεία πνηφηεηαο δσήο ηφζν γηα ην γεληθφ
πιεζπζκφ (κε δηαβεηηθνχο) φζν θαη γηα ηνπο δηαβεηηθνχο [131].

7.2. ΜΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΗΜΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ

ηνπο κε ηξνπνπνηήζηκνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ ζπγθαηαιέγνληαη παξάγνληεο νη νπνίνη δελ
θαηαδέρνληαη ηξνπνπνίεζε. Οπφηε ε κείσζε ή αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο
ηλζνπιηλναληίζηαζεο θαη θαη΄ επέθηαζεο Γ 2, εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ παξνπζία ή φρη ηνπ
παξάγνληα θηλδχλνπ. Οη κε ηξνπνπνηήζηκνη παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ζα αλαιχζνπκε ζηε
ζπλέρεηα είλαη ε ειηθία, ην θχιν, ε θπιή θαη ε εζληθφηεηα θαζψο θαη ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ
δηαβήηε θαη ε γελεηηθή πξνδηάζεζε.

7.2.1. ΦΤΛΟ – ΖΛΗΚΗΑ – ΦΤΛΖ – ΔΘΝΗΚΟΣΖΣΑ

H ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο λφζνπ είλαη κεγαιχηεξε ζηα άξξελα απφ φηη ζηα ζήιεα άηνκα [32].
Ζ ζπρλφηεηα ηεο λφζνπ απμάλεη ζεκαληηθά κε ηελ πξφνδν ηεο ειηθίαο, αθνχ κεγαιχηεξν
θίλδπλν εκθάληζεο παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα πνπ έρνπλ μεπεξάζεη ην 40ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο,
πξφζθαηεο κειέηεο φκσο δείρλνπλ φηη ην φξην απηφ ηεο ειηθίαο έρεη αξρίζεη θαη κεηψλεηαη [31].
Ζ αλνρή ζηε γιπθφδε κεηψλεηαη ζηαδηαθά κε ηελ πξφνδν ηεο ειηθίαο, ελψ ζπρλά παξαηεξείηαη
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θαη ηαπηφρξνλε χπαξμε ηλζνπιηλναληίζηαζεο. Δπίζεο, ε πξφνδνο ηεο ειηθίαο θζίλεη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ παγθξέαηνο θαη εγθαζίζηαληαη πξνβιήκαηα ζηελ έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο απφ ηα
β-θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο. Μεγάιε αλεζπρία πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα
παξαηεξνχληαη πνιιά πεξηζηαηηθά ηλζνπιηλναληίζηαζεο θαη Γ 2 ζε παηδία θαη εθήβνπο [31]
ρεηηθά κε ηε θπιή, κηα απμεκέλε ηάζε εκθάληζεο παξνπζηάδεηαη ζηνπο Ηζπαλνχο, ζηνπο
απηφρζνλεο Ακεξηθάλνπο, ζηνπο Αθξηθάλνπο, ζηνπο Αθξηθαλφ-Ακεξηθάλνπο θαη ζε νξηζκέλεο
αζηαηηθέο θπιέο [33].

7.2.2. ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ

Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 2 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξή θιεξνλνκηθή πξνδηάζεζε,
ηζρπξφηεξε εθείλεο ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 1. Ζ λφζνο ζπλήζσο πξνζβάιιεη
πεξηζζφηεξα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, αθνχ πεξίπνπ ην 15 – 25% ησλ ζπγγελψλ πξψηνπ
βαζκνχ ζα εθδειψζνπλ θαη απηά είηε δπζαλνρή ζηε γιπθφδε είηε Γ 2. Όηαλ ν έλαο γνλέαο έρεη
ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2, ε πηζαλφηεηα ηα ηέθλα λα παξνπζηάζνπλ ηε λφζν ζηελ ελήιηθε
δσή ηνπο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 38%, ελψ φηαλ θαη νη δχν γνλείο έρνπλ ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ
2, ε πηζαλφηεηα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 60% θαη φηαλ θαλείο απφ ηνπο γνλείο δελ είλαη δηαβεηηθφο
ηφηε ε πηζαλφηεηα είλαη 10%. [132]. Ζ ηζρπξή θιεξνλνκηθή πξνδηάζεζε ηνπ Γ 2, θαλεξψλεηαη
θαη κέζα απφ ηε κειέηε ησλ δίδπκσλ αδειθψλ. Ζ πξνζβνιή απφ ηελ λφζν, ησλ δηδπγσηηθψλ
δηδχκσλ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 17%-20%, ελψ ησλ κνλνδπγσηηθψλ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 35-58%.
Δπίζεο, εάλ ζπκπεξηιεθζεί θαη ε εκθάληζε δπζαλνρήο ζηε γιπθφδε ζηνπο κνλνδπγσηηθνχο
δηδχκνπο, ε πξνζβνιή απφ ηε λφζν είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 88%, γεγνλφο ην νπνίν ππνγξακκίδεη ην
ζεκαληηθφ ξφιν ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο ζηελ εκθάληζε ηεο κνξθήο απηήο ηνπ ζαθραξψδνπο
δηαβήηε [133].
Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε δηεξεχλεζε ηεο θιεξνλνκηθήο πξνδηάζεζεο κέζσ ηεο κειέηεο ησλ
δηδχκσλ εζηηάδεη ζηε κειέηε αηφκσλ πνπ απφ ηε ζχιιεςε ηνπο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο
κέρξη ηα ρξφληα ηεο ελειηθίσζεο, κνηξάδνληαη ελδνκήηξηα θαη εμσκήηξηα ην ίδην πεξηβάιινλ
(ζξεπηηθφ θαη κε). Δπίζεο ε κειέηε εζηηάδεη ζηνπο κνλνδπγσηηθνχλ δηδχκνπο γηαηί νη δηδπγσηηθή
κνηξάδνληαη κφλν ην 50% ησλ γνληδίσλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο κνλνδπγσηηθνχο. Δπεηδή φκσο
εζηηάδεη ζηε κειέηε ησλ κνλνδπγσηηθψλ ππάξρεη θίλδπλνο ππεξεθηίκεζεο ηεο γελεηηθήο
πξνδηάζεζεο γηα εκθάληζε Γ 2. Ο ιφγνο έγθεηηαη ζην φηη ζηνπο κνλνδπγσηηθνχο δηδχκνπο
εκθαλίδεηαη ζπρλά ρακειφ βάξνο γέλλεζεο, ην νπνίν απφ κφλν ηνπ απνηειεί παξάγνληα
θηλδχλνπ γηα εκθάληζε Γ 2 ζηελ ελήιηθε δσή [133].
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Δλδηαθέξνλ απνηειεί ην απνηέιεζκα έξεπλαο ην νπνίν αλαθέξεη φηη ηα άηνκα κε νηθνγελεηαθφ
ηζηνξηθφ δηαβήηε επέδεημαλ θαηά 2,2 θνξέο κεγαιχηεξε επηηπρία ζην λα πξαγκαηνπνηήζνπλ
αιιαγέο ζηνλ ηξφπνπ δσήο κε ζθνπφ λα αληηκεησπίζνπλ ηε λφζν [134].

7.2.3. ΓΔΝΔΣΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΘΔΖ

Ζ γελεηηθή βάζε ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2 είλαη πνιπζχλζεηε θαη ζε πνιιά ζεκεία
αθφκα άγλσζηε. Γηα ηελ εκθάληζε ηνπ Γ 2 ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ γνλίδηα πνπ θέξνπλ
ζπγθεθξηκέλνπο πνιπκνξθηζκνχο, νη νπνίνη απμάλνπλ ή κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ηεο
λφζνπ. Ζ δξάζε ησλ πνιπκνξθηζκψλ απηψλ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηε δξάζε
πεξηβαιινληηθψλ

παξαγφλησλ.
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ηελ
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πνιπκνξθηζκψλ γνληδίσλ ζηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο [34].
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηα-αλάιπζεο ηνπ Dupuis θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ [34] ε
νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2010 απνθαιχθζεθαλ λένη γελεηηθνί ηφπνη νη νπνίνη εκπιέθνληαη
ζηελ νκνηφζηαζε ηεο γιπθφδεο. Ζ κεηα-αλάιπζε εμέηαζε 21 κειέηεο ζάξσζεο αλζξψπηλνπ
γνληδηψκαηνο (GWAS) θαη ζπλέδεζε δηαθνξεηηθνχο πνιπκνξθηζκνχο κε ηε γιπθφδε λεζηείαο,
ηα επίπεδα γιπθφδεο θαη ηλζνπιίλεο 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαζψο θαη κε
ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο Γ 2. Οη ηηκέο ηεο γιπθφδεο βνεζνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
πξνδηαβεηηθψλ αηφκσλ, ελψ ε δηαηαξαγκέλε έθθξηζε ηλζνπιίλεο απνηειεί δείθηε ηεο
αλεπαξθνχο έθθξηζεο ηλζνπιίλεο απφ ηα β-θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο. Σα απνηειέζκαηα ηεο
κεηα-αλάιπζεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα αθνξνχλ ηελ επίδξαζε ζπγθεθξηκέλσλ
πνιπκνξθηζκψλ γνληδίσλ ζηηο ηηκέο ησλ γιπθαηκηθψλ δεηθηψλ, κε δεδνκέλε ηελ χπαξμε ελφο
αιιειφκνξθνπ θηλδχλνπ.
1νο Πνιπκνξθηζκόο: Σν γνλίδην GCK θσδηθνπνηεί ην έλδπκν γιπθνθηλάζε πνπ θαηαιχεη ηε
θσζθνξπιίσζε ηεο γιπθνδεο ζηε πξψηε αληίδξαζε ηεο θχξηαο γιπθνιπηηθήο πνξείαο [42]. Ο
κειεηψκελνο πνιπκνξθηζκφο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην γνλίδην GCK είλαη ν rs4607517, κε
θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθν ην G θαη αιιειφκνξθν θηλδχλνπ ην Α. χκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο κεηααλάιπζεο, ν πνιπκνξθηζκφο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο γιπθφδεο λεζηείαο
θαηά 0,062mmol/l, ζε αχμεζε ηεο ηλζνπιίλεο λεζηείαο θαηά 0,004pml/l, ζε αχμεζε ηεο
γιπθφδεο 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά 0,097mmol/l θαη ζε κείσζε ηεο
ηλζνπιίλεο 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά 0,012pmol/l [34].
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2νο Πνιπκνξθηζκόο: Σν γνλίδην GCKR θσδηθνπνηεί κηα ξπζκηζηηθή πξσηεΐλε πνπ αλαζηέιιεη
ηε GCK ζην ήπαξ θαη ζηα β-θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο [135]. Ο κειεηψκελνο πνιπκνξθηζκφο
πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην γνλίδην GCKR είλαη ν rs780094, κε θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθν ην Σ
θαη αιιειφκνξθν θηλδχλνπ ην C. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηα-αλάιπζεο, ν
πνιπκνξθηζκφο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,029mmol/l, ζε αχμεζε ηεο
ηλζνπιίλεο λεζηείαο θαηά 0,032pmol/l αιιά θαη ζε κείσζε ηεο γιπθφδεο 2 ψξεο κεηά ηε
δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά 0,091mmol/l [34].
3νο Πνιπκνξθηζκόο: Σν γνλίδην G6PC2 θσδηθνπνηεί ην έλδπκν θσζθαηάζε ηεο 6-Ρ-Γιπθφδεο
πνπ θαηαιχεη ηελ πδξφιπζε ηεο 6-Ρ-Γιπθφδεο θαηά ηε θχξηα γιπθνιπηηθή πνξεία θαη ηε
γιπθνλενγέλεζε, νδεγψληαο ζε απειεπζέξσζε γιπθφδεο ζην αίκα [136]. Ο κειεηψκελνο
πνιπκνξθηζκφο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην γνλίδην G6PC2 είλαη ν rs560887, κε θπζηνινγηθφ
αιιειφκνξθν ην Σ θαη αιιειφκνξθν θηλδχλνπ ην C. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηααλάιπζεο, ν πνιπκνξθηζκφο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,075mmol/l, ζε
κείσζε ηεο ηλζνπιίλεο λεζηείαο θαηά 0,007pml/l, ζε αχμεζε ηεο γιπθφδεο 2 ψξεο κεηά ηε
δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά 0,017mmol/l θαη ζε κείσζε ηεο ηλζνπιίλεο 2 ψξεο κεηά ηε
δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά 0,031pmol/l [34].
4νο Πνιπκνξθηζκόο: Σν γνλίδην ADCY5 θσδηθνπνηεί ην έλδπκν αδελπιηθή θπθιάζε ε νπνία
θαηαιχεη ηελ παξαγσγή ηεο θπθιηθήο κνλνθσζθνξηθήο αδελνζίλεο (cAMP) [137]. Ο
κειεηψκελνο πνιπκνξθηζκφο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην γνλίδην ADCY5 είλαη ν rs11708067, κε
θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθν ην G θαη αιιειφκνξθν θηλδχλνπ ην A. χκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο κεηα-αλάιπζεο, ν πνιπκνξθηζκφο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο γιπθφδεο λεζηείαο
θαηά 0,027mmol/l, ζε κείσζε ηεο ηλζνπιίλεο λεζηείαο θαηά 0,011pml/l, ζε αχμεζε ηεο
γιπθφδεο 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά 0,094mmol/l θαη ζε αχμεζε ηεο
ηλζνπιίλεο 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά 0,008pmol/l [34].
5νο Πνιπκνξθηζκόο: Σν γνλίδην MTNR1B θσδηθνπνηεί κηα πξσηεΐλε πνπ ζπληζηά ηνλ
ππνδνρέα ηεο κειαηνλίλεο, κηαο νξκφλεο ε νπνία παξάγεηαη απφ ηελ επίθπζε θαη εκπιέθεηαη
ζην θηξθάδην ξπζκφ [138,139,140]. Ο κειεηψκελνο πνιπκνξθηζκφο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην
γνλίδην MTNR1B είλαη ν rs10830963, κε θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθν ην C θαη αιιειφκνξθν
θηλδχλνπ ην G. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηα-αλάιπζεο, ν πνιπκνξθηζκφο νδεγεί ζε
αχμεζε ηεο γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,067mmol/l, ζε κείσζε ηεο ηλζνπιίλεο λεζηείαο θαηά
0,006pmol/l, ζε αχμεζε ηεο γιπθφδεο 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά
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0,056mmol/l θαη ζε αχμεζε ηεο ηλζνπιίλεο 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά
0,034pmol/l [34].
6νο Πνιπκνξθηζκόο: Σν γνλίδην DGKB θσδηθνπνηεί ην β ηζφηνπν ηεο θαηαιπηηθήο πεξηνρήο
ηεο θηλάζεο ηεο δηαθπινγιπθεξφιεο, ε νπνία ξπζκίδεη ηελ ελδνθπηηάξηα ζπγθέληξσζε ηεο
δηαθπινγιπθεξφιεο, ελψ ην γνλίδην TMEM195 θσδηθνπνηεί ηε δηακεκβξαληθή πξσηεΐλε 195, ε
νπνία είλαη κηα θσζθνπξσηεΐλε πνπ εθθξάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην ήπαξ [141, 142]. Ο
κειεηψκελνο πνιπκνξθηζκφο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηα γνλίδηα DGKB θαη TMEM195 είλαη ν
rs2191349, κε θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθν ην G θαη αιιειφκνξθν θηλδχλνπ ην T. χκθσλα κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηα-αλάιπζεο, ν πνιπκνξθηζκφο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο γιπθφδεο
λεζηείαο θαηά 0,030mmol/l, ζε κείσζε ηεο ηλζνπιίλεο λεζηείαο θαηά 0,002pmol/l θαη ζε
κείσζε ηεο ηλζνπιίλεο 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά 0,006pmol/l [34].
7νο Πνιπκνξθηζκόο: To γνλίδην MADD θσδηθνπνηεί ηε κηηνγφλν ελεξγνπνηεκέλε πξσηετληθή
θηλάζε, ε νπνία εκπιέθεηε ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ β-θπηηάξσλ ηνπ παγθξέαηνο, ζηε
δηαηήξεζε ηεο κάδαο ησλ β-θπηηάξσλ θαη ζηελ έθθξηζε ηλζνπιίλεο [143]. Ο κειεηψκελνο
πνιπκνξθηζκφο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηo γνλίδηo MADD είλαη ν rs7944584, κε θπζηνινγηθφ
αιιειφκνξθν ην T θαη αιιειφκνξθν θηλδχλνπ ην A. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηααλάιπζεο ν πνιπκνξθηζκφο νδεγεί ζε αχμεζε ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο λεζηείαο θαηά
0,021mmol/l, ζε αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηλζνπιίλεο λεζηείαο θαηά 0,002pmol/l, κε κείσζε ηεο
γιπθφδεο 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά 0,017mmol/l θαη ζε κείσζε ηεο
ηλζνπιίλεο 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά 0,019pmol/l [34].
8νο Πνιπκνξθηζκόο: Σν γνλίδην ADRA2A θσδηθνπνηεί έλαλ αδξελεξγηθφ ππνδνρέα πνπ
εθθξάδεηε ζηα β-θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο θαη ε ελεξγνπνίεζή ηνπ πηζαλψο ηξνπνπνηεί ηελ
απειεπζέξσζε ηλζνπιίλεο [144]. Ο κειεηψκελνο πνιπκνξθηζκφο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηo
γνλίδην ADRA2A είλαη ν rs10885122, κε θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθν ην T θαη αιιειφκνξθν
θηλδχλνπ ην G. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηα-αλάιπζεο ν πνιπκνξθηζκφο νδεγεί ζε
αχμεζε ηεο γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,022mmol/l, ζε αχμεζε ηεο ηλζνπιίλεο λεζηείαο θαηά
0,001pmol/l, ζε αχμεζε ηεο γιπθφδεο 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά
0,017mmol/l θαη ζε κείσζε ηεο ηλζνπιίλεο 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά
0,051pmol/l [34].
9νο Πνιπκνξθηζκόο: Σν γνλίδην FADS1 θσδηθνπνηεί κηα πξσηεΐλε, ηε δεζαηνπξάζε 1 ησλ
ιηπαξψλ νμέσλ. Έλα απφ ηα πξντφληα ηεο δξάζεο ηνπ ελδχκνπ είλαη ην αξαρηδνληθφ νμχ, ην
νπνίν απμάλεη ηε κεζνιαβνχκελε απφ ηε γιπθφδε έθθξηζε ηλζνπιίλεο [145]. Ο κειεηψκελνο
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πνιπκνξθηζκφο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηo γνλίδην FADS1 είλαη ν rs174550, κε θπζηνινγηθφ
αιιειφκνξθν ην C θαη αιιειφκνξθν θηλδχλνπ ην T. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ν
πνιπκνξθηζκφο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,017mmol/l, ζε κείσζε ηεο
ηλζνπιίλεο λεζηείαο θαηά 0,011pmol/l, ζε αχμεζε ηεο γιπθφδεο 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία
αλνρήο γιπθφδεο θαηά 0,013mmol/l θαη ζε κείσζε ηεο ηλζνπιίλεο 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία
αλνρήο γιπθφδεο θαηά 0,003 pmol/l [34].
10νο Πνιπκνξθηζκόο: Σν γνλίδην CRY2 θσδηθνπνηεί ην θξππηφρξσκα 2 πνπ εκπιέθεηαη ζην
θηξθάδην ξπζκφ θαη κεδεληθή κεηάιιαμε νδεγεί ζε δηαηαξαγκέλε αλνρή γιπθφδεο [146]. Ο
κειεηψκελνο πνιπκνξθηζκφο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηo γνλίδην CRY2 είλαη ν rs11605924, κε
θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθν ην C θαη αιιειφκνξθν θηλδχλνπ ην A. χκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα, ν πνιπκνξθηζκφο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,015mmol/l,
ζε αχμεζε ηεο ηλζνπιίλεο λεζηείαο θαηά 0,001pmol/l θαη ζε αχμεζε ηεο ηλζνπιίλεο 2 ψξεο κεηά
ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά 0,006pmol/l [34].
11νο Πνιπκνξθηζκόο: Σν γνλίδην SLC2A2 θσδηθνπνηεί ην κεηαθνξέα GLUT 2 πνπ είλαη
ππεχζπλνο γηα ηε κεηαθνξά ηεο γιπθφδεο κέζα ζηα β-θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο θαη γηα ηελ
ππξνδφηεζε ηεο έθθξηζεο ηεο ηλζνπιίλεο [147]. Ο κειεηψκελνο πνιπκνξθηζκφο πνπ βξίζθεηαη
θνληά ζηo γνλίδην SLC2A2 είλαη ν rs11920090, κε θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθν ην A θαη
αιιειφκνξθν θηλδχλνπ ην T. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ν πνιπκνξθηζκφο νδεγεί ζε
αχμεζε ηεο γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,020mmol/l, ζε αχμεζε ηεο ηλζνπιίλεο λεζηείαο θαηά
0,002pmol/l, ζε αχμεζε ηεο γιπθφδεο 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά
0,015mmol/l θαη ζε κείσζε ηεο ηλζνπιίλεο 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά
0,022pmol/l [34].
12νο Πνιπκνξθηζκόο: Σν γνλίδην GLIS3 θσδηθνπνηεί έλα κεηαγξαθηθφ παξάγνληα πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ νληνγέλεζε ησλ β-θπηηάξσλ [148,149]. Ο κειεηψκελνο πνιπκνξθηζκφο πνπ
βξίζθεηαη θνληά ζηo γνλίδην GLIS3 είλαη ν rs7034200, κε θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθν ην C θαη
αιιειφκνξθν θηλδχλνπ ην A. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ν πνιπκνξθηζκφο νδεγεί ζε
αχμεζε ηεο γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,018mmol/l, ζε κείσζε ηεο ηλζνπιίλεο λεζηείαο θαηά
0,014pmol/l, ζε αχμεζε ηεο γιπθφδεο 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά
0,031mmol/l θαη ζε αχμεζε ηεο ηλζνπιίλεο 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά
0,010pmol/l [34].
13νο Πνιπκνξθηζκόο: Σν γνλίδην PROX 1 θσδηθνπνηεί κηα πξσηεΐλε πνπ έρεη ξφιν
ζπγθαηαζηνιέα ηνπ επαηνθπηηαξηθνχ ππξεληθνχ παξάγνληα 4α, ν νπνίνο επεξεάδεη ηελ
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αλάπηπμε ησλ β-θπηηάξσλ ηνπ παγθξέαηνο [150]. Ο κειεηψκελνο πνιπκνξθηζκφο πνπ βξίζθεηαη
θνληά ζηo γνλίδην PROX 1 είλαη ν rs340874, κε θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθν ην T θαη
αιιειφκνξθν θηλδχλνπ ην C. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ν πνιπκνξθηζκφο νδεγεί ζε
αχμεζε ηεο γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,013mmol/l, ζε κείσζε ηεο ηλζνπιίλεο λεζηείαο θαηά
0,002pmol/l, ζε αχμεζε ηεο γιπθφδεο 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά
0,030mmol/l θαη ζε κείσζε ηεο ηλζνπιίλεο 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά
0,007pmol/l [34].
14νο Πνιπκνξθηζκόο: Σν γνλίδην C2CD4B εθθξάδεηαη ζην πάγθξεαο αιιά ν ξφινο ηνπ ζηελ
νκνηφζηαζε ηεο γιπθφδεο παξακέλεη αζαθήο [151]. Ο κειεηψκελνο πνιπκνξθηζκφο πνπ
βξίζθεηαη θνληά ζηo γνλίδην C2CD4B είλαη ν rs11071657, κε θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθν ην G
θαη αιιειφκνξθν θηλδχλνπ ην A. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ν πνιπκνξθηζκφο νδεγεί ζε
αχμεζε ηεο γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,008mmol/l, ζε κείσζε ηεο ηλζνπιίλεο λεζηείαο θαηά
0,009pmol/l, ζε κείσζε ηεο γιπθφδεο 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά
0,065mmol/l θαη ζε κείσζε ηεο ηλζνπιίλεο 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά
0,006pmol/l [34].
15νο Πνιπκνξθηζκόο: Σν γνλίδην SLC30A8 θσδηθνπνηεί κηα πξσηεΐλε κεηαθνξέα
ςεπδαξγχξνπ, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθξνή ηνπ απφ ην θχηηαξν θαη εθθξάδεηαη ζην
πάγθξεαο [152]. Ο κειεηψκελνο πνιπκνξθηζκφο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηo γνλίδην SLC30A8
είλαη ν rs13266634, κε θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθν ην T θαη αιιειφκνξθν θηλδχλνπ ην C.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ν πνιπκνξθηζκφο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο γιπθφδεο λεζηείαο θαηά
0,027mmol/l, ζε κείσζε ηεο ηλζνπιίλεο λεζηείαο θαηά 0,004pmol/l, ζε αχμεζε ηεο γιπθφδεο 2
ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά 0,093mmol/l θαη ζε κείσζε ηεο ηλζνπιίλεο 2
ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά 0.011pmol/l [34].
16νο Πνιπκνξθηζκόο: Σν γνλίδην IGF1 θσδηθνπνηεί ηνλ ηλζνπιηλνηξφπν παξάγνληα αλάπηπμεο
1 θαη κεδεληθέο κεηαιιάμεηο ζε απηφ έρνπλ ζπλδεζεί κε δηαηαξαγκέλε νκνηφζηαζε γιπθφδεο θαη
κε ηλζνπιηλναληίζηαζε [153]. Ο κειεηψκελνο πνιπκνξθηζκφο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηo γνλίδην
IGF1 είλαη ν rs35767, κε θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθν ην A θαη αιιειφκνξθν θηλδχλνπ ην G.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ν πνιπκνξθηζκφο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο γιπθφδεο λεζηείαο θαηά
0,012mmol/l, ζε αχμεζε ηεο ηλζνπιίλεο λεζηείαο θαηά 0,010pmol/l, ζε αχμεζε ηεο γιπθφδεο 2
ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά 0,027mmol/l θαη ζε αχμεζε ηεο ηλζνπιίλεο 2
ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά 0,015pmol/l [34].
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17νο Πνιπκνξθηζκόο: Σν γνλίδην TCF7L2 θσδηθνπνηεί κηα πξσηεΐλε κεηαγξαθηθφ παξάγνληα,
ε νπνία ξπζκίδεη ην γνλίδην ηεο πξνγιπθάλεο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ θσδηθνπνηεί ην
γιπθαγνλνεηδέο πεπηίδην 1 (GLP-1), ην νπνίν εκπιέθεηαη ζηελ νκνηφζηαζε ηεο γιπθφδεο. Σν
γνλίδην απηφ λα έρεη ζπζρεηηζζεί κε ην Γ 2 [154]. Ο κειεηψκελνο πνιπκνξθηζκφο πνπ
βξίζθεηαη θνληά ζηo γνλίδην TCF7L2 είλαη ν rs7903146, κε θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθν ην C θαη
αιιειφκνξθν θηλδχλνπ ην T. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ν πνιπκνξθηζκφο νδεγεί ζε
αχμεζε ηεο γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,012mmol/l, ζε αχμεζε ηεο γιπθφδεο 2 ψξεο κεηά ηε
δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά 0,118mmol/l θαη ζε αχμεζε ζε αχμεζε ηεο ηλζνπιίλεο 2 ψξεο
κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά 0,010pmol/l [34].
Οη πξναλαθεξφκελνη πνιπκνξθηζκνί επηδξνχλ ζηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο, ζηα επίπεδα
ηλζνπιίλεο λεζηείαο, ζηε γιπθφδε θαη ζηελ ηλζνπιίλε 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο
γιπθφδεο. Χζηφζν δελ έρνπλ ζπλδεζεί φια απηά ηα γνλίδηα κε ηνλ ίδην θίλδπλν εκθάληζεο
ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2. πγθεθξηκέλα ν πνιπκνξθηζκφο rs7903146 πνπ βξίζθεηαη θνληά
ζηo γνλίδην TCF7L2 έρεη ζπζρεηηζζεί κε 1,4 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα εκθάληζεο δηαβήηε
ζηνπο εηεξνδπγψηεο [152], ελψ νη νκνδπγψηεο έρνπλ 1,968 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα [154].
Δπίζεο, ν πνιπκνξθηζκφο rs13266634 πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην γνλίδην SLC30A8 έρεη
ζπζρεηηζζεί κε 1,15 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα εκθάληζεο. Οη ππφινηπνη πνιπκνξθηζκνί
ζπλδένληαη κε αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ απφ 1-% [152].

ηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζεί εθηελέζηεξα ε δξάζε ηνπ ελδχκνπ Γιπθνθηλάζε, πνπ θσδηθνπνηείηαη
απφ ην Γνλίδην GCK, θαζψο θαη ε επίδξαζε ηνπ πνιπκνξθηζκνχ rs4607517 πνπ βξίζθεηαη
θνληά ζην γνλίδην GCK ζηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο. Όπσο επίζεο ζα αλαιπζεί θαη ε δξάζε
ηνπ ελδχκνπ Αδελπιηθή Κπθιάζε, πνπ θσδηθνπνηείηαη απφ ην Γνλίδην ADCY5, θαζψο θαη ε
επίδξαζε ηνπ πνιπκνξθηζκνχ rs11708067 πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην γνλίδην ADCY5 ζηα
επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο.
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8. ΓΛΤΚΟΚΗΝΑΖ [GLUCOKINASE - GCK]
8.1. ΣΟ ΓΟΝΗΓΗΟ ΚΑΗ ΣΟ ΔΝΕΤΜΟ GCK

Σν γνλίδην GCK [GLUCOKINASE] είλαη ην γνλίδην πνπ θσδηθνπνηεί ην έλδπκν γιπθνθηλάζε
(GCK). Σν γνλίδην GCK βξίζθεηαη ζην ρξσκφζσκα 7 ζηε ζέζε 7p15.3-p15.1 [155].
Ζ γιπθνθηλάζε απνηειεί ηελ ηζνκνξθή IV ηεο εμνθηλάζεο. Δλψ φιεο νη άιιεο ηζνκνξθέο ηεο
εμνθηλάζεο (I,II,III) εθθξάδνληαη ζε φια ηα θχηηαξα ηνπ νξγαληζκνχ, ε ηζνκνξθή IV, δειαδή ε
γιπθνθηλάζε εθθξάδεηαη κφλν ζηα επαηνθχηηαξα θαη ζηα β-θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο [42].
ηα ηλζνπιηλνεπαίζζεηα επαηνθχηηαξα, κηα απφ ηηο δξάζεηο ηεο ηλζνπιίλεο είλαη ε αχμεζε ηεο
έθθξαζε ηνπ γνληδίνπ ηεο GCK, κε απνηέιεζκα ηε θσδηθνπνίεζε ηνπ ελδχκνπ GCK, δειαδή
ηνπ ελδχκνπ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε θαηάιπζε ηεο 1εο αληίδξαζεο ηεο θχξηαο γιπθνιπηηθήο
πνξείαο. Ζ θχξηα γιπθνιπηηθή πνξεία αθνξά ηε δηαδνρηθή δξάζε 10 ελδχκσλ, κε ζθνπφ ηελ
απνηθνδφκεζε ηεο γιπθφδεο (εμφδε) ζε ππξνζηαθπιηθφ νμχ. Ζ 1ε αληίδξαζε ηεο θχξηαο
γιπθνιπηηθήο πνξείαο είλαη ε θσζθνξπιίσζε ηεο ειεχζεξεο γιπθφδεο (D-γιπθφδε) ζε 6-Ργιπθφδε κε ηε ηαπηφρξνλε θαηαλάισζε Mg2+ θαη ΑΣΡ (MgATP) σο δεχηεξα ππνζηξψκαηα, κε
απνηέιεζκα ε θσζθνξπιησκέλε γιπθφδε λα εγθισβίδεηαη κέζα ζην θχηηαξν αθνχ ζε pH7 ησλ
θπηηάξσλ ηα θσζθνξπιησκέλα ζάθραξα έρνπλ αξλεηηθφ θνξηίν θαη δελ πεξλνχλ απφ ηε
θπηηαξηθή κεκβξάλε. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο παξαπάλσ αληίδξαζε έγθεηηαη ζην φηη είλαη
κνλφδξνκε (κε ακθίδξνκε) κε απνηέιεζκα λα απνηειεί θαη ζεκείν ξχζκηζεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ
ηεο γιπθφδεο [36].
ηε δνκή ηεο γιπθνθηλάζεο, φπσο θαη ζηε δνκή φισλ ησλ ηζνκνξθψλ ηεο εμνθηλάζεο,
παξαηεξνχληαη δχν ηνκείο, έλαο κηθξφο θαη έλαο κεγάινο, νη νπνίνη δηαρσξίδνληαη απφ κηα βαζηά
ζρηζκή ζηελ νπνία πξνζδέλεηαη ε γιπθφδε. Ζ δνκή ηεο GCK αιιάδεη ζεκαληηθά φηαλ δεζκεπηεί
κε ηε γιπθφδε. Οη δχν ινβνί θιείλνπλ πιεζηάδνληαο κεηαμχ ηνπο αγθαιηάδνληαο ηε γιπθφδε,
ηελ νπνία θέξνπλ πην θνληά ζην ATP, εκπνδίδνληαο ηελ πξφζβαζε H2O ζην ελεξγφ θέληξν ηνπ
ελδχκνπ πνπ ζα νδεγνχζε ζε πδξφιπζε ησλ θσζθναλπδξηηηθψλ δεζκψλ ηνπ ATP. Δλψ ε δνκή
φισλ ησλ κνξθψλ ηεο εμνθηλάζεο είλαη ίδηα, ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο GCK δηαθέξεη εμαηηίαο ησλ
θηλεηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ ηδηνηήησλ ηεο [36].
Σν έλδπκν πνπ θαηαιχεη ηελ 1ε αληίδξαζε ηεο θχξηαο γιπθνιπηηθήο πνξείαο, φπσο ήδε
αλαθέξζεθε είλαη ε GCK (ηζνκνξθή IV ηεο εμνθηλάζεο), παξάιιεια φκσο κε ηε GCK ζηα
επαηνθχηηαξα ππάξρνπλ θαη νη άιιεο ηζνκνξθέο ηεο εμνθηλάζεο (I, II, III) νη νπνίεο θαηαιχνπλ

55

ηελ ίδηα αληίδξαζε ηεο θχξηαο γιπθνιπηηθήο πνξείαο αλάινγα κε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ
ππνζηξψκαηνο (γιπθφδε) [36].
Αλαιπηηθά, ε εμνθηλάζε έρεη κεγάιε αγρηζηεία γηα ηε γιπθφδε (Km=0,01mΜ), δειαδή γηα λα
δξάζεη δελ απαηηνχληαη πνιχ κεγάιεο πνζφηεηεο γιπθφδεο ζην αίκα. Ζ εμεηδίθεπζή ηεο φκσο
δελ είλαη απφιπηε αθνχ θσζθνξπιηψλεη, εθηφο απφ ηε γιπθφδε, ηε θξνπθηφδε θαη ηε καλλφδε.
Ζ εμνθηλάζε ππφθεηληαη ζε αιινζηεξηθή ξχζκηζε αθνχ ελεξγνπνηείηαη απφ ηε γιπθφδε, αθφκα
θαη φηαλ ε πνζφηεηα ηεο γιπθφδεο είλαη κηθξή θαη αλαζηέιιεηαη απφ ηελ 6-Ρ-Γιπθφδε, δειαδή
ην πξντφλ ηεο αληίδξαζεο [20].
Αλαιπηηθά, ε γιπθνθηλάζε (εμνθηλάζε IV) έρεη κηθξή αγρηζηεία γηα ηε γιπθφδε (Km=10mM),
δειαδή γηα λα δξάζεη απαηηνχληαη κεγάιεο πνζφηεηεο γιπθφδεο ζην αίκα. Ζ GCK είλαη
εμεηδηθεπκέλε κφλν γηα ηε γιπθφδε. Ζ GCK δελ αλαζηέιιεηαη απφ ην πξντφλ ηεο αληίδξαζεο
δειαδή ηελ 6-Ρ-Γιπθφδε. Ρπζκίδεηαη απφ ηελ ηλζνπιίλε αθνχ απμεκέλα επίπεδα γιπθφδεο
νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο έθθξηζεο ηεο ηλζνπιίλεο θαη ελεξγνπνίεζε ηεο GCK, ελψ κεησκέλα
επίπεδα γιπθφδεο νδεγνχλ ζε κείσζε ηεο έθθξηζεο ηεο ηλζνπιίλεο θαη απελεξγνπνίεζε ηεο
GCK [20].
Ζ κηθξή θαη ε κεγάιε αγρηζηεία ηεο γιπθνθηλάζεο θαη ηεο εμνθηλάζεο αληίζηνηρα, έρνπλ ζαλ
απνηέιεζκα, εμαηηίαο ηεο γιπθνθηλάζεο, ηα επαηνθχηηαξα λα κπνξνχλ λα ζπλερίδνπλ λα
θσζθνξπιηψλνπλ ηε γιπθφδε αθφκα θαη φηαλ ε ζπγθέληξσζή ηεο μεπεξάζεη θαηά πνιχ ηε
ζπγθέληξσζε πνπ ζα πξνθαινχζε θνξεζκφ ζηηο άιιεο εμνθηλάζεο, ελψ ε πςειή αγρηζηεία ηεο
εμνθηλάζεο δηαζθαιίδεη φηη φηαλ ε ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο είλαη ρακειή, ζα ζπκβαίλεη
ειάρηζηε θσζθνξπιίσζε ηεο γιπθφδεο ζηα επαηνθχηηαξα. Απηφ απνζηξέθεη ηε θαηαλάισζε
γιπθφδεο απφ ην ήπαξ θαη εμαζθαιίδεη γιπθφδε γηα άιινπο ηζηνχο [36].
Ο ξφινο ηεο GCK ζηα β θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ θηλεηηθή ηνπ ελδχκνπ πνπ
αλαθέξζεθε παξαπάλσ. πλνπηηθά αλαθέξνπκε πάιη φηη ε GCK είλαη εμεηδηθεπκέλε κφλν γηα ηε
γιπθφδε. Δπίζεο, έρεη κηθξή αγρηζηεία γηα ηε γιπθφδε (Km=10mM), δειαδή γηα λα δξάζεη
απαηηνχληαη κεγάιεο πνζφηεηεο γιπθφδεο ζην αίκα, φπσο επίζεο δελ αλαζηέιιεηαη απφ ην
πξντφλ ηεο αληίδξαζεο πνπ θαηαιχεη ζηα επαηνθχηηαξα, δειαδή ηελ 6-Ρ-γιπθφδε. Σα
παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηεο GCK ηελ θαζηζηνχλ αηζζεηήξα ηεο γιπθφδεο ζηα β-θχηηαξα ηνπ
παγθξέαηνο. Απνηέιεζκα ηεο ηδηφηεηαο απηήο είλαη ε GCK λα ηξνπνπνηεί ηελ έθθξηζε ηεο
ηλζνπιίλεο απφ ηα β-θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο, αλάινγα κε ηα επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα, κε
επαθφινπζν ηελ αιιαγή ηνπ ξπζκνχ θσζθνξπιίσζεο ηεο γιπθφδεο [156].
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χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο δχν παξαπάλσ ξφινπο ηεο GCK, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε έθθξαζε ηνπ
γνληδίνπ ηεο GCK ζηα ηλζνπιηλνεπαίζζεηα επαηνθχηηαξα ξπζκίδεηαη κελ απφ ηελ ηλζνπιίλε,
αιιά παξάιιεια ε GCK πνπ εθθξάδεηαη ζηα β-θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο δηαδξακαηίδεη
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ξχζκηζε ηεο έθθξηζεο ηεο ηλζνπιίλεο απφ απηά. χκθσλα ινηπφλ κε
απηνχο ηνπο δχν θεληξηθνχο ξφινπο ηεο GCK, γίλεηαη θαηαλνεηή ε ζπνπδαηφηεηά ηεο ζηε
ξχζκηζε ηεο θπζηνινγηθήο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο ζην αίκα.
Ζ GCK θαίλεηαη φηη παίδεη ξφιν θαη σο αηζζεηήξαο γιπθφδεο ζηνλ ππνζάιακν [157], ζηα
εζσηεξηθά θχηηαξα ηεο ππφθπζεο [158] θαη ζηα ελδνθξηλή θχηηαξα ηνπ εληέξνπ [155].

8.2. ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΜΟΗ ΣΟΤ ΓΟΝΗΓΗΟΤ GCK

Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο πνιπκνξθηζκψλ έρεη αληρλεπζεί θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ γνληδίνπ ηεο
γιπθνθηλάζεο. Ο πην ζπρλφο πνιπκνξθηζκφο ηεο GCK είλαη ε παξαιιαγή IVS9+8T>C, κε
ζπρλφηεηα εκθάληζεο αιιειφκνξθνπ 15% ζην πιεζπζκφ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ [159] θαη ε
παξαιιαγή IVS9-30G>A, κε ζπρλφηεηα εκθάληζεο αιιειφκνξθνπ 30% ζην πιεζπζκφ ηνπ
Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ [161]. Ζ ηειεπηαία απηή παξαιιαγή θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε
γιπθφδε λεζηείαο θαη κε ην βάξνο γελλήζεσο [160,161].
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηα-αλάιπζεο ηνπ Dupuis θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ [36],
βξέζεθε ε ζπζρέηηζε ηνπ πνιπκνξθηζκνχ rs4607517 πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην γνλίδην GCK κε
ηνπο γιπθαηκηθνχο δείθηεο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηα-αλάιπζεο, ν πνιπκνξθηζκφο
rs4607517 νδεγεί ζε αχμεζε ηεο γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,062mmol/l (p<0,05), ζε αχμεζε ηεο
ηλζνπιίλεο λεζηείαο θαηά 0,004pml/l, απνηέιεζκα ην νπνίν δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, ζε
κε αχμεζε ηεο γιπθφδεο 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά 0,097mmol/l (p<0,05)
θαη ζε κείσζε ηεο ηλζνπιίλεο 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά 0,012pmol/l,
απνηέιεζκα φκσο ην νπνίν δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. Δπίζεο, ν πνιπκνξθηζκφο
rs4607517 ζρεηίζζεθε κε κείσζε ζηε ηηκή ηνπ δείθηε HOMA-B θαηά 0,025 (p<0,05), ν νπνίνο
είλαη ελδεηθηηθφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ β-θπηηάξσλ ηνπ παγθξέαηνο, αιιά θαη κε αχμεζε ζηε
ηηκή ηνπ δείθηε HOMA-IR θαηά 0,015, απνηέιεζκα φκσο ην νπνίν δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθφ. Σέινο ν πνιπκνξθηζκφο rs4607517 ζρεηίζζεθε κε 0,041% αχμεζε ηεο HbA1c
(p<0,05). πκπεξαζκαηηθά παξαηεξείηαη ε χπαξμε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ
πνιπκνξθηζκνχ rs4607517 θαη ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο. Δπίζεο, ηα άηνκα απηά, δειαδή ηα
άηνκα πνπ θέξνπλ έλα αληίγξαθν ηνπ αιιειφκνξθνπ θηλδχλνπ Α θέξνπλ 1,07 θνξέο
κεγαιχηεξν θίλδπλν εκθάληζεο Γ 2 ζπγθξηηηθά κε ηα άηνκα πνπ θέξνπλ δχν αληίγξαθα ηνπ
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θπζηνινγηθνχ αιιειφκνξθνπ G. ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο φκσο Γ 2 θξίλεηαη απαξαίηεηε ε
πεξαηηέξσ δηεμαγσγή εξεπλψλ πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε απηφ ην δήηεκα, ψζηε λα δηειεπθάλζε
πιήξσο ε ζπζρέηηζε θαη λα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. χκθσλα φκσο ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Prokopenko θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ [138], ε επίδξαζε ηνπ
πνιπκνξθηζκνχ rs4607517 θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε απμεκέλα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο αιιά
φρη κε εκθάληζε Γ 2.

9. ΑΓΔΝΤΛΗΚΖ ΚΤΚΛΑΖ [ADENYLATE CYCLASE 5 - ADCY5]
9.1. ΣΟ ΓΟΝΗΓΗΟ ΚΑΗ ΣΟ ΔΝΕΤΜΟ ADCY5

Σν γνλίδην ADCY5 [ADENYLATE CYCLASE 5] είλαη ην γνλίδην πνπ θσδηθνπνηεί ην έλδπκν
αδελπιηθή θπθιάζε 5. Σν γνλίδην ADCY5 βξίζθεηαη ζην ρξσκφζσκα 3 ζηε ζέζε 3q13.2-q21.
Ζ αδελπιηθή θπθιάζε 5 εθθξάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ θαξδηά θαη ζηνπο φξρεηο, ζε κέηξην
βαζκφ ζηνλ εγθέθαιν, ζηνλ πξνζηάηε, ζηηο σνζήθεο, ζην ιεπηφ έληεξν, ζην παρχ έληεξν θαη ζε
κηθξφ βαζκφ ζηνπο πλεχκνλεο θαη ζην ήπαξ [162].
Ζ αδελπιηθή θπθιάζε 5 (ADCY5) είλαη κηα εζσηεξηθή πξσηεΐλε (έλδπκν) ηεο εζσηεξηθήο
θπηηαξνπιαζκαηηθήο κεκβξάλεο, ην ελεξγφ θέληξν ηεο νπνίαο βξίζθεηαη πάλσ ζηελ
θπηηαξνπιαζκαηηθή πιεπξά. Ζ αδελπιηθή θπθιάζε ελεξγνπνηείηαη κε ηε ζχλδεζε νξκφλεο ή
λεπξνκεηαβηβαζηή ζε εηδηθφ ππνδνρέα ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο. H ADCY5 αλήθεη ζηελ
νηθνγέλεηα ησλ ελδχκσλ ησλ αδελπιηθψλ θπθιαζψλ πνπ θαηαιχνπλ ηε κεηαηξνπή ηνπ
αδελνζηλνηξηθσζθνξηθνχ νμένο (ATP) ζε θπθιηθφ αδελνζηλνκνλνθσζθνξηθφ νμχ (cAMP) θαη
αλφξγαλν ππξνθσζθνξηθφ (PPi). Σν cAMP είλαη έλα θπθιηθφ λνπθιενηίδην πνπ εκπιέθεηαη ζηε
δξάζε πνιιψλ νξκνλψλ. Σν cAMP ιεηηνπξγεί ζαλ δεχηεξνο αγγειηνθφξνο ελεξγνπνηψληαο
άιια έλδπκα ελδνθπηηαξίσο [162].
ηα ζειαζηηθά ππάξρνπλ δέθα δηαθνξεηηθέο ηζνκνξθέο αδελπιηθήο θπθιάζεο. Οη ελλέα
ηζνκνξθέο ζπλδένληαη ζηε κεκβξάλε θπηηάξσλ ζε ηζηνχο φπσο νη λεπξψλεο θαη νη κχεο θαη ε
κηα ηζνκνξθή πνπ είλαη δηαιπηή εθθξάδεηαη θπξίσο ζηνπο φξρεηο. Οη δέθα ηζνκνξθέο ηεο
αδελπιηθήο θπθιάζεο κπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ ζε πέληε δηαθξηηέο θαηεγνξίεο βάζε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ ηνπο γλσξηζκάησλ. Με απηφλ ην δηαρσξηζκφ πξνθχπηνπλ νη ADCY1, ADCY3 θαη
ADCY8 πνπ είλαη επαίζζεηεο ζην ζχκπινθν αζβεζηίνπ – θαικνδνπιίλεο, νη ADCY2, ADCY4
θαη ε ADCY7 πνπ δηεγείξνπλ ηηο ππνκνλάδεο β θαη γ ηεο πξσηεΐλεο G, νη ADCY5 θαη ADCY6
ησλ νπνίσλ ε δξάζε δελ αλαζηέιιεηαη απφ ηφληα αζβεζηίνπ, ε ADCY9 πνπ δελ είλαη επαίζζεηε
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ζηε θνξζθνιίλε (forskolin) θαη ε sAC, ε δηαιπηή δειαδή κνξθή, πνπ είλαη παξφκνηα κε εθείλε
ησλ θπαλνβαθηεξίσλ. Οη αδελπιηθέο θπθιάζεο ξπζκίδνληαη κέζσ κεηα-κεηαθξαζηηθψλ
ηξνπνπνηήζεσλ, φπσο ε θσζθνξπιίσζε, νη πξσηετλεο G, ην αζβέζηην, ε θαικνδνπιίλε, ε
θνξζθνιίλε, ην ππξνζηαθπιηθφ νμχ [162]
Ζ αδελπιηθή θπθιάζε, κέζσ ηεο ζχλζεζεο ηνπ cAMP, θαίλεηαη λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε
κεηαγξαθή ηνπ γνληδίνπ ηεο πξντλζνπιίλεο θαη ζηε δηέγεξζε ηεο έθθξηζεο απηήο απφ ηα β
θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο. Oη κεραληζκνί πνπ θαίλεηαη φηη εκπιέθνληαη ζηε κεηαγξαθή ηνπ
γνληδίνπ ηεο πξντλζνπιίλεο θαη ζηε δηέγεξζε ηεο έθθξηζεο ηεο ηλζνπιίλεο, θαίλεηαη φηη
ελεξγνπνηνχληαη κε ηελ αχμεζε ηεο ελδνθπηηάξηαο ζπγθέληξσζεο cAMP αιιά θαη ηε
κεζνιάβεζε

ηνπ

γιπθαγνλνεηδέο

πεπηηδίνπ

(GLP-1)

θαη

ηνπ

γιπθνδνεμαξηψκελνπ

ηλζνπιηλνηξφπνπ πεπηηδίνπ (GIP). Ο κεραληζκφο βηνζχλζεζεο ηεο ηλζνπιίλεο θαίλεηαη φηη
ελεξγνπνηείηαη κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο ελδνθπηηάξηαο ζπγθέληξσζεο cAMP, κέζσ ηεο
ελεξγνπνίεζεο ηεο πξσηετληθήο θηλάζεο Α (PKA) θαη κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ
κεηαβνιηθψλ κνλνπαηηψλ MAPK θαη PI3K. Ζ επίδξαζε απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαγξαθή
ηνπ γνληδίνπ ηεο πξντλζνπιίλεο θαη ηε δηέγεξζε ηεο έθθξηζεο ηλζνπιίλεο [143]. Ο κεραληζκφο
πνπ θαίλεηαη φηη εκπιέθεηαη ζηελ έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο θαίλεηαη φηη ελεξγνπνηείηαη κέζσ ηεο
αχμεζεο ηεο ελδνθπηηάξηαο ζπγθέληξσζεο cAMP ε νπνία ζπγθέληξσζε κε ηε ζεηξά ηεο
πξνθαιεί θιείζηκφ ησλ δίαπισλ Κ+ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο θαη ηειηθά εθπφισζε ηεο
κεκβξάλεο. ε απάληεζε πξνο ηελ αιιαγή ηνπ κεκβξαληθνχ δπλακηθνχ, αλνίγνπλ ηάζoειεγρφκελε δίαπινη Ca2+ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο. Ζ εηζξνή Ca2+ ζην θχηηαξν απμάλεη ηε
ζπγθέληξσζε Ca2+ ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο ηφζν φζν ρξεηάδεηαη ψζηε λα ππξνδνηεζεί ε έθιπζε
ηλζνπιίλεο κε εμσθπηηάξσζε [143]. Σν γνλίδην ADCY5 έρεη ζπλδεζεί πξφζθαηα κε απμεκέλε
πηζαλφηεηα εθδήισζεο ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2 [143].

9.2. ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΜΟΗ ΣΟΤ ΓΟΝΗΓΗΟΤ ADCY5

Σν ελδηαθέξνπλ ησλ εξεπλεηψλ έρεη εζηηάζεη ζηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ δηαθφξσλ
πνιπκνξθηζκψλ ζην ζπγθεθξηκέλν γνλίδην θαη ζην βάξνο γέλλεζεο ησλ βξεθψλ πνπ θέξνπλ
ηνπο ππφ κειέηε πνιπκνξθηζκνχο. Αλαιπηηθά, νη ελ ιφγσ πνιπκνξθηζκνί νδεγνχλ ζε
ρακειφηεξν βάξνο γέλλεζεο, ην νπνίν έρεη ζπλδεζεί κε ηε κεηέπεηηα εθδήισζε ρξφλησλ
αζζελεηψλ, φπσο ν Γ, ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη ε πςειή αξηεξηαθή πίεζε [23]. Οη
κεραληζκνί

πνπ

εκπιέθνληαη

ζε

απηέο

ηηο

δηαδηθαζίεο

δελ είλαη

αθφκα

πιήξσο

απνζαθεληζκέλνη. Ο πνιπκνξθηζκφο rs 9883204 θνληά ζην γνλίδην ADCY5 ζρεηίδεηαη κε
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κεγαιχηεξν θίλδπλν εκθάληζεο Γ θαηά 1,12 θνξέο, κε πςειφηεξν επίπεδν γιπθφδεο λεζηείαο
θαηά 0,027 mmol/l θαη κε δηαηαξαγκέλε ιεηηνπξγία ησλ β-θπηηάξσλ ηνπ παγθξέαηνο, γεγνλφο
πνπ ππνδεηθλχεη θάπνηα δηαηαξαρή ζηελ έθθξηζε ηλζνπιίλεο [163]. Μηα πξφζθαηε έξεπλα
κειέηεζε ηελ επίδξαζε πνιπκνξθηζκψλ θνληά ζην γνλίδην ADCY5 ζηηο ηηκέο ηεο γιπθφδεο 2
ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο. Σα επίπεδα γιπθφδεο 2 ψξεο κεηά ηελ απφ ηνπ
ζηφκαηνο δνθηκαζία αλνρήο ζηε γιπθφδε απνηεινχλ θιηληθνχο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηε δηάγλσζε αηφκσλ κε Γ 2. Ο πνιπκνξθηζκφο ν νπνίνο ζπζρεηίζζεθε ζεκαληηθά κε ηε
δίσξε γιπθφδε ήηαλ ν rs2877716. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα θάζε αιιειφκνξθν θηλδχλνπ C
παξνπζηάδεηαη αχμεζε ησλ επηπέδσλ δίσξεο γιπθφδεο θαηά 0,09 mmol/l. Πξνθεηκέλνπ λα
μεθαζαξηζηεί αλ απηή ε ζπζρέηηζε αληαλαθιά δηαθνξέο ζηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο λεζηείαο ή
επεξεάδεηαη θαηά θχξην ιφγν ε απφθξηζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ πξφθιεζε κε γιπθφδε,
επαλαιήθζεθε ε αλάιπζε ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε γιπθφδε λεζηείαο σο ζπκκεηαβιεηή. Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ν αλαθεξφκελνο πνιπκνξθηζκφο ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηε γιπθφδε 2
ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο, φζν θαη κε ηε γιπθφδε λεζηείαο. Δπηπξφζζεηα, ην C
αιιειφκνξθν θηλδχλνπ ζπζρεηίζζεθε θαη κε ρακειφηεξα επίπεδα ηλζνπιίλεο 2 ψξεο κεηά ηε
δνθηκαζία αλνρήο ζηε γιπθφδε, ελψ ηα άηνκα πνπ θέξνπλ ην C αιιειφκνξθν έρνπλ 1,12 θνξέο
κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα εθδειψζνπλ Γ 2, εάλ ζπγθξηζεί κε ηα άηνκα πνπ θέξνπλ ην
θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθν [164].

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηα-αλάιπζεο ηνπ Dupuis θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ [34],
βξέζεθε ε ζπζρέηηζε ηνπ πνιπκνξθηζκνχ rs11708067 πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην γνλίδην ADCY5
κε ηνπο γιπθαηκηθνχο δείθηεο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηα-αλάιπζεο, ν
πνιπκνξθηζκφο

rs11708067

νδεγεί

ζε

αχμεζε

ηεο

γιπθφδεο

λεζηείαο

θαηά

0,027mmol/l(p<0,05), ζε κείσζε ηεο ηλζνπιίλεο λεζηείαο θαηά 0,011pml/l (p<0,05), ζε αχμεζε
ηεο γιπθφδεο 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά 0,094mmol/l (p<0,05) θαη ζε
αχμεζε ηεο ηλζνπιίλεο 2 ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο θαηά 0,008pmol/l,
απνηέιεζκα φκσο ην νπνίν δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. Δπίζεο, ν πνιπκνξθηζκφο
rs11708067 ζρεηίζζεθε κε κείσζε ζηε ηηκή ηνπ δείθηε HOMA-B θαηά 0,023 (p<0,05), ν νπνίνο
είλαη ελδεηθηηθφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ β-θπηηάξσλ ηνπ παγθξέαηνο, αιιά θαη κε αχμεζε ζηε
ηηκή ηνπ δείθηε HOMA-IR θαηά 0,006, απνηέιεζκα φκσο ην νπνίν δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθφ. Σέινο ν πνιπκνξθηζκφο rs11708067 ζρεηίζζεθε κε 0,015% αχμεζε ηεο HbA1c
(p<0,05). πκπεξαζκαηηθά παξαηεξείηαη ε χπαξμε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ
πνιπκνξθηζκνχ rs11708067 θαη ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο. Δπίζεο, ηα άηνκα απηά, δειαδή ηα
60

άηνκα πνπ θέξνπλ έλα αληίγξαθν ηνπ αιιειφκνξθνπ θηλδχλνπ Α θέξνπλ 1,12 θνξέο
κεγαιχηεξν θίλδπλν εκθάληζεο Γ 2 ζπγθξηηηθά κε ηα άηνκα πνπ θέξνπλ δχν αληίγξαθα ηνπ
θπζηνινγηθνχ αιιειφκνξθνπ G. ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο φκσο Γ 2 θξίλεηαη απαξαίηεηε ε
πεξαηηέξσ δηεμαγσγή εξεπλψλ πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε απηφ ην δήηεκα, ψζηε λα δηειεπθάλζε
πιήξσο ε ζπζρέηηζε θαη λα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα.

10. ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έλα κεγάιν κέξνο ηεο δηαηξνθηθήο έξεπλαο θαη επηδεκηνινγίαο έρεη
ζηξαθεί ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε βειηίσζε κεζφδσλ κε ζθνπφ ηελ νιηζηηθή απνηίκεζε ησλ
δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ελφο πιεζπζκνχ ή αηφκνπ. Ζ έξεπλα γχξσ απφ ηε δηαηξνθή δελ
εζηηάδεηαη πιένλ κφλν ζηε κειέηε ηεο κεκνλσκέλεο πξφζιεςεο δηαθφξσλ ζξεπηηθψλ
ζπζηαηηθψλ ή ηξνθίκσλ αιιά ζηε ζε ζχλνιν πξφζιεςε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη ηξνθίκσλ. Ζ
πνξεία απηή ηεο έξεπλαο απφ ηε κειέηε κεκνλσκέλσλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ή ηξνθίκσλ πξνο
ηε κειέηε ηεο ζπλνιηθήο πξφζιεςεο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη ηξνθίκσλ πξνθχπηεη ζαλ
αλάγθε ιφγσ ηεο δηαπίζησζεο ησλ πνιπδηάζηαησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ ειεχζεξσλ
αλζξψπσλ. Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ αλζξψπνπ είλαη αξθεηά ζχλζεηεο αθνχ ηα άηνκα δελ
θαηαλαιψλνπλ κεκνλσκέλα ηξφθηκα ή ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, αιιά ζπλδπαζκνχο ηξνθίκσλ πνπ
αληαλαθινχλ ηηο αηνκηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο, θαη νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη απφ κηα ζεηξά
παξαγφλησλ φπσο είλαη νη γελεηηθνί, νη θνηλσληθνί, νη πεξηβαιινληηθνί, νη πνιηηηζκηθνί, νη
νηθνλνκηθνί, νη ζξεζθεπηηθνί, θιπ. Οη δηαηξνθηθνί ινηπφλ απηνί ζπλδπαζκνί ραξαθηεξίδνληαη
θαη σο δηαηξνθηθά πξφηππα [165].
Ζ κειέηε ηνπ ξφινπ κεκνλσκέλσλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ή ηξνθίκσλ απνηειεί παξαδνζηαθφ
ηξφπν αλάιπζεο ζηελ επηδεκηνινγία ηεο δηαηξνθήο θαη παξφιν πνπ απηφο ν ηξφπνο αλάιπζεο
έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξχηαηα ζε πνιιέο κειέηεο, θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα θαη
πεξηνξηζκνχο κεζνδνινγίαο γεγνλφο πνπ νδήγεζαλ ηελ έξεπλα ζηε δεκηνπξγία ησλ δηαηξνθηθψλ
πξνηχπσλ [166]. Οη βαζηθνί πεξηνξηζκνί ηεο αλάιπζεο κεκνλσκέλσλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ή
ηξνθίκσλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ [166]:
1. Καλέλα ζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ φπσο θαη θαλέλα ηξφθηκν δελ θαηαλαιψλεηαη κεκνλσκέλα, αθνχ
νη άλζξσπνη δελ θαηαλαιψλνπλ ηίπνηα απφ απηά κεκνλσκέλα αιιά ζπλεζίδνπλ λα έρνπλ
γεχκαηα κε ηξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ πνιιά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά.
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2. Ζ αιιειεπίδξαζε νξηζκέλσλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαζηζηά δχζθνιε ηε κειέηε ηεο
επίδξαζεο κεκνλσκέλνπ ζξεπηηθνχ ζπζηαηηθνχ ζηε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ αηφκσλ.
3. Σα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά κπνξνχλ λα έρνπλ ζπλεξγηζηηθή ή αληαγσληζηηθή δξάζε κεηαμχ ηνπο,
απμάλνληαο ή κεηψλνληαο ηε κεκνλσκέλε επίδξαζε ηνπ θάζε ζξεπηηθνχ ζπζηαηηθνχ ζηνλ
νξγαληζκφ.
4. Ζ επίδξαζε ελφο κεκνλσκέλνπ ζξεπηηθνχ ζπζηαηηθνχ ελδερνκέλσο λα είλαη πνιχ κηθξή
πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί.
Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα μεπεξαζηνχλ νη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί, ε δηαηξνθηθή επηδεκηνινγία
ζηξάθεθε ζηελ νιηζηηθή απνηίκεζε ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ δεκηνπξγψληαο ηα δηαηξνθηθά
πξφηππα. Υσξίο λα κεηψλεηαη ε αμία ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ άιισλ κεζφδσλ, εληνχηνηο
ππνζηεξίδεηαη φηη ε αλάιπζε ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ, ζε αλαθνξά κε ηε ζπζρέηηζε ηνπο κε
ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο καθξνρξφλησλ αζζελεηψλ παξέρεη ζεκαληηθά κεζνδνινγηθά θαη
ελλνηνινγηθά πιενλεθηήκαηα.
Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ είλαη ηα εμήο:
1. Ζ κειέηε ησλ δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ ιακβάλεη ππφςε ζπλδπαζηηθά ηε θαηαλάισζε
ηξνθίκσλ θαη ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, γεγνλφο πνπ πξνζνκνηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηεο δίαηηαο ηνπ αλζξψπνπ [165].
2. Ζ ζπλνιηθή επίδξαζε πνιιψλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ελφο δηαηξνθηθνχ πξνηχπνπ πηζαλά λα
είλαη αξθεηά κεγάιε ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζηεί [166]
3. Ζ κειέηε δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ αξσγφ ζηελ εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο, εθφζνλ γίλνληαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηά ζην επξχ θνηλφ
πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηήζεη κηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή [166]
4. Ζ κειέηε δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ αλαθνξηθά κε θάπνηα αζζέλεηα απνηειεί απνδνηηθφηεξν
ηξφπν γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ αζζελνχο κε ηηο δηαηξνθηθέο ζπζηάζεηο [167].
Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ είλαη ηα εμήο [166] :
1. Δπεηδή ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζπρλά ζρεηίδνληαη κε θάπνηα δηαηξνθηθά πξφηππα, ηα
δηαηξνθηθά πξφηππα ίζσο απνηεινχλ ζπγρπηηθφ παξάγνληα ζηε κειέηε κεκνλσκέλσλ ζξεπηηθψλ
ζπζηαηηθψλ.
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2. Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη πηζαλψλ λα είλαη δηαθνξεηηθή ε πξφζιεςε πνιιψλ
ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θη φρη κφλν ελφο, κεηαμχ δπν δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ, ε πξνζέγγηζε απηή
δελ κπνξεί λα βνεζήζεη ζην λα εληνπηζηεί ην ζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ εθείλν ζην νπνίν κπνξεί λα
νθείιεηαη ε δηαθνξεηηθή επίδξαζε ησλ δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ ζηνλ θίλδπλν γηα ηε λφζν πνπ
κειεηάηαη.
Γειαδή ε πξνζέγγηζε ησλ δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ δελ κπνξεί λα δψζεη εμεγήζεηο γηα ηνπο
βηνινγηθνχο κεραληζκνχο ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη νη παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο, αθνχ
αδπλαηεί λα εληνπίζεη ην ζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ εθείλν ζην νπνίν κπνξεί λα νθείιεηαη ε
δηαθνξεηηθή επίδξαζε ησλ δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ ζην θίλδπλν γηα ηε λφζν πνπ κειεηάηαη. Γηα
απηφ ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν ρξήζηκν λα γίλεηαη ζπλδπαζηηθά κε ηελ αλάιπζε κεκνλσκέλσλ
ηξνθίκσλ ή ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Απφ ηελ άιιε φηαλ ππάξρνπλ πνιινί δηαηξνθηθνί
ζπζρεηηζκνί κε κηα αζζέλεηα, ε κειέηε δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ θαίλεηαη πεξηζζφηεξν ρξήζηκε
εθφζνλ εμεηάδεη ζπλνιηθά ηε δίαηηα πέξα απφ ζπγθεθξηκέλα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ή ηξφθηκα
[166].
Μέζα απφ απνηειέζκαηα εξεπλψλ θαλεξψλεηαη ε ζρέζε ησλ δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ κε ηελ
αλάιπζε κεκνλσκέλσλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, αθνχ απνδεηθλχεηαη φηη ε ζρέζε ησλ
δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ κε ηα νθέιε ζηελ πγεία απνδίδεηαη ζηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ
παξέρνληαη ζηνλ νξγαληζκφ κέζσ απηψλ. Γηαηξνθηθά πξφηππα ηα νπνία ελζαξξχλνπλ ηελ
θαηαλάισζε θπηηθψλ ηξνθίκσλ (δεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο, θξνχηα, ιαραληθά, μεξνχο
θαξπνχο) ή ην ζπλδπαζκφ θαηαλάισζεο θπηηθψλ ηξνθίκσλ θαη κε θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ
(ιηπαξά ςάξηα) θαη απνζαξξχλνπλ ηε θαηαλάισζε θφθθηλνπ θξέαηνο, ηξνθίκσλ πινχζησλ ζε
δάραξε θαη αιάηη, επεμεξγαζκέλσλ δεκεηξηαθψλ, ζρεηίδνληαη κε ρακειφ επηπνιαζκφ θαη
ζπρλφηεηα εκθάληζεο ρξφλησλ αζζελεηψλ θαη παξαγφλησλ θηλδχλνπ [166].
Γεδνκέλα απφ αξθεηέο δηαηξνθηθέο κειέηεο αλαθέξνπλ φηη θάζε άηνκν αληαπνθξίλεηαη
δηαθνξεηηθά ζε δηαηξνθηθέο παξεκβάζεηο θαη απηή ε δηαθνξεηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε γελεηηθνχο
παξάγνληεο φπσο είλαη ε αιιειεπίδξαζε δηαηηεηηθήο πξφζιεςεο θαη γνλφηππνπ. Έξεπλεο νη
νπνίεο κειεηνχζαλ ηελ αιιειεπίδξαζε δίαηηαο θαη γελεηηθψλ παξαγφλησλ είραλ εζηηάζεη ζηα
ζξεπηηθά ζπζηαηηθά σο βηνινγηθά ελεξγνί αληηπξφζσπνη ηεο δίαηηαο, βαζηδφκελνη ζηελ ππφζεζε
φηη ε εκθάληζε γελεηηθψλ παξαιιαγψλ ζε κεηαβαιιφκελα βηνινγηθά κνλνπάηηα ησλ νπνίσλ ηα
απνηειέζκαηα επεξεάδνπλ ηελ αλζξψπηλε πγεία κπνξνχλ λα απμεζνχλ ή λα κεησζνχλ απφ ηελ
πξφζιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Χζηφζν ζηα πιαίζηα ηεο επηδεκηνινγίαο
είλαη πξνηηκφηεξε ε εζηίαζε ζε δηαηξνθηθά πξφηππα θαη ζηελ επίδξαζή ηνπο ζε γελεηηθνχο
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παξάγνληεο. Απηφ ην επίπεδν ηεο δηαηξνθηθήο ηεξαξρίαο είλαη επίζεο πεξηζζφηεξν θαηαλνήζηκν
ζην επξχ θνηλφ, γηαηί ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε πνίν ηξφθηκν λα θαηαλαιψζνπλ είλαη
πεξηζζφηεξα θαηαλνεηά απφ απνηειέζκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε πνία θαη ζε πφζε
πνζφηεηα πξέπεη λα θαηαλαισζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ [166].
Ζ επηζηήκε πιένλ θηλείηαη θνληά ζην λα θαηαθέξεη λα ππνινγίδεη ην ξίζθν ηνπ θάζε αηφκνπ γηα
ηελ εκθάληζε θνηλψλ ρξφλησλ αζζελεηψλ βαζηδφκελε ζηνλ γνλφηππν ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε,
έηζη απμάλεηαη ε αλαγθαηφηεηα λα αλαγλσξηζηνχλ ηξνπνπνηήζηκνη παξάγνληεο ηνπ ηξφπνπ δσήο
φπσο είλαη ε δηαηξνθή, νη νπνίεο ζα κπνξνχλ απνηειεζκαηηθά λα θαζπζηεξήζνπλ ή λα
εκπνδίζνπλ κηα θαηλνκεληθά αλαπφθεπθηε δηάγλσζε [166].
Ο γλσζηφο επηδεκηνιφγνο ηεο δηαηξνθήο Hu 2002 ππνζηεξίδεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα
απνηέιεζκα, δειαδή ε λφζνο δελ νθείιεηαη ζε θάπνην ζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ ή ηξφθηκν ή
ππάξρνπλ πνιχ ιίγα ζηνηρεία γηα ηέηνηνπ είδνπο ζπζρεηίζεηο ζπληζηάηαη ε αλάιπζε θαηά
δηαηξνθηθά πξφηππα [166].

10.1. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ

Ζ κεζνδνινγία γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ είλαη ζρεηηθά θαηλνχξηα θαη
αλαπηχζζεηαη ζπλερψο. Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ, επεηδή δελ ππάξρεη
θάπνηνο άκεζνο ηξφπνο πνζνηηθνπνίεζεο ηνπο, έρνπλ πξνηαζεί δχν κέζνδνη νη νπνίνη θάζε θνξά
πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα δηαηξνθηθά δεδνκέλα.
Ζ κηα κέζνδνο νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ησλ δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ησλ
δηαηξνθηθψλ δεηθηψλ. Οη δηαηξνθηθνί δείθηεο πξνθχπηνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ζεσξεηηθέο γλψζεηο
δηαηξνθήο (πρ. δηαηξνθηθέο ζπζηάζεηο). Σα πξφηππα απηά είλαη γλσζηά ζηε βηβιηνγξαθία σο
«ζεσξεηηθά δηαηξνθηθά πξφηππα». Ζ κέζνδνο ησλ δηαηξνθηθψλ δεηθηψλ είλαη a priori κέζνδνο
(εθ ησλ πξνηέξσλ), αθνχ νη δηαηξνθηθνί δείθηεο βαζίδνληαη ζηελ ππάξρνπζα γλψζε πεξί
‘πγηεηλήο δηαηξνθήο’ θαη εμεηάδνπλ ζε πην βαζκφ νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζπκθσλνχλ κε ηηο
ππάξρνπζεο ζπζηάζεηο [168].
Ζ άιιε κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζε ζηαηηζηηθέο ηερληθέο φπσο είλαη α) ε παξαγσληηθή αλάιπζε
(αλάιπζε ζε θχξηεο ζπληζηψζεο – PCA [Principal Component Analysis]) θαη β) ε αλάιπζε ζε
νκάδεο (ζπζηαδηθή αλάιπζε – Cluster Analysis), βάζεη ησλ νπνίσλ πξνθχπηνπλ ηα «εκπεηξηθά
δηαηξνθηθά πξφηππα». Οη δχν απηέο ηερληθέο ζεσξνχληαη a posteriori κέζνδνη (εθ ησλ πζηέξσλ)
αθνχ νξίδνπλ ηα δηαηξνθηθά πξφηππα απφ ηα δηαζέζηκα δηαηξνθηθά δεδνκέλα, θαη επνκέλσο ηα
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δηαηξνθηθά πξφηππα πνπ επηζεκαίλνληαη, αλαθέξνληαη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πιεζπζκνχο θαη
κπνξεί λα κε ζπζρεηίδνληαη απαξαίηεηα κε ηελ πγηεηλή δηαηξνθή. [166, 169].
Καη ζηηο δχν πξνζεγγίζεηο, ε δηαηξνθηθή πιεξνθνξία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη κε κνξθή α)
κφλν ηξνθίκσλ ή νκάδσλ ηξνθίκσλ β) κφλν ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ γ) ζπλδπαζκνχ ηξνθίκσλ
θαη ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Ζ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ θαη ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί κε δηάθνξεο κνξθέο (πρ. εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ή κεληαία ζπρλφηεηα
θαηαλάισζεο, θαηαγξαθή ηεο πνζφηεηαο θαηαλάισζεο θάζε θνξά, πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ
ηεο ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο πνπ ζπλεηζθέξεη ην θάζε ηξφθηκν ή ζχγθξηζε κε πξναπνθαζηζκέλα
θαηψθιηα) [166].
ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ε δεκηνπξγία ησλ δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε κέζνδν ησλ δηαηξνθηθψλ δεηθηψλ.

10.2. ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ

Οη δείθηεο ζηηο επηζηήκεο πγείαο είλαη ζχλζεηα εξγαιεία πνπ απνζθνπνχλ ζηε κέηξεζε θαη
πνζνηηθνπνίεζε θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. πγθεθξηκέλα ν δείθηεο είλαη κηα πνζνηηθή ηπραία
κεηαβιεηή (ζπλερήο ή δηαθξηηή) ε νπνία απνηηκά έλα βηνρεκηθφ ή θιηληθφ ή ζπκπεξηθνξηζηηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ. Έλαο δείθηεο θαηαζθεπάδεηαη ζπλδπάδνληαο έλα ζχλνιν ζπληζησζψλ (πρ.
εξσηήζεηο), θάζε έλα απφ ηα νπνία εθθξάδεη κηα δηαθνξεηηθή δηάζηαζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ
πνπ πξφθεηηαη λα κεηξεζεί πξνθχπηνληαο έηζη έλα κνλνδηάζηαην κέγεζνο [170]. Απηφ ζπλήζσο
επηηπγράλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο κηα απζαίξεηε θιίκαθα βαζκνλφκεζεο (πρ. κνλφηνλεο ή κε
κνλφηνλεο δηαθξηηέο ζπλαξηήζεηο) γηα θάζε κηα απφ ηηο ζπληζηψζεο ηνπ δείθηε. ηε ζπλέρεηα
αζξνίδνληαο ηηο ηηκέο πνπ έρνπλ απνδνζεί ζε θάζε ζπληζηψζα πξνθχπηεη έλα ζπλνιηθφ ζθνξ, ην
νπνίν πεξηγξάθεη θαιχηεξα θαηαζηάζεηο πγείαο ησλ αλζξψπσλ, ζπκπεξηθνξέο, ζέζεηο, ηάζεηο,
ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο [170].
Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ δεηθηψλ ζηηο επηζηήκεο πγείαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη πιεζψξα θιηληθψλ
θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ, ζέζεσλ, ηάζεσλ, ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα
κεηξεζνχλ άκεζα θαη κε αθξίβεηα, ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο δείθηεο ζαλ εξγαιείν γηα λα
πνζνηηθνπνηήζνπλ απηά ηα κε κεηξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά [165,166]. Δπίζεο, ν δηαηξνθηθφο
δείθηεο ζεσξείηαη έλα εχρξεζην, απιφ θαη νηθνλνκηθφ εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ
πηνζέηεζεο ελφο δηαηξνθηθνχ πξνηχπνπ. Σα πιενλεθηήκαηα ελφο δηαηξνθηθνχ δείθηε είλαη φηη
ζεσξείηαη έλα θηιηθφ πξνο ην θνηλφ εξγαιείν κεηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαηξνθηθήο
αμηνιφγεζεο δηφηη εθθξάδεη ηα απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή ελφο αξηζκνχ. Δπίζεο έλαο
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δηαηξνθηθφο δείθηεο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ θαη λα ηηο απνδψζεη κε
έλα ζθνξ [169].
Οη δείθηεο έρνπλ επξέσο ρξεζηκνπνηεζεί ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ θαη βην-ηαηξηθψλ επηζηεκψλ.
ην ρψξν ηεο δηαηξνθηθήο επηδεκηνινγίαο έρνπλ αλαπηπρζεί δείθηεο γηα ηε δηαηξνθηθή
αμηνιφγεζε νη νπνίνη είλαη ζπλδπαζκφο εξσηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο
νξηζκέλσλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ή ηξνθίκσλ / νκάδσλ ηξνθίκσλ ή ζπλδπαζκνχο ζξεπηηθψλ
ζπζηαηηθψλ θαη ηξνθίκσλ / νκάδσλ ηξνθίκσλ [171].
Οη δηαηξνθηθνί δείθηεο κπνξεί λα βαζίδνληαη: 1. ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, 2. ζε ζπζηάζεηο πεξί
πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη 3. ζηελ απνηχπσζε ηνπ βαζκνχ νκνηφηεηαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
δηαηξνθηθνχ πξνηχπνπ φπσο πρ. ην κεζνγεηαθφ ή ην Γπηηθφ [166]
Χο πξνο ηελ πξαθηηθή ηνπο ρξεζηκφηεηα, νη δείθηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αθνινχζσο
[166, 168, 169, 171]:
1. Γηα ηε δηακφξθσζε ζπζηάζεσλ πξνο έλαλ πιεζπζκφ
2. Γηα ηε δηακφξθσζε δηαηξνθηθήο πνιηηηθήο
3. Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαηξνθηθήο πνηφηεηαο
4. Γηα ηε ζπζρέηηζε κε αλάπηπμε αζζελεηψλ
5. αλ εξγαιείν απνηχπσζεο ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηαθνξψλ πνπ
κπνξεί λα έρνπλ επίδξαζε ζην επίπεδν ηεο πγείαο δηαθφξσλ νκάδσλ πιεζπζκνχ.
Ζ εγθπξφηεηα ησλ δεηθηψλ κπνξεί λα δνθηκαζηεί ζπζρεηίδνληαο ην ζθνξ ηνπο κε βηνρεκηθνχο
δείθηεο, ή κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα απνηππψζνπλ ην θίλδπλν γηα εκθάληζε ρξφλησλ αζζελεηψλ
[172,173]. Ζ εγθπξφηεηα ηνπ δείθηε φκσο ηζρχεη κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ θαη γηα
ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαηξνθηθέο ζπζηάζεηο πνπ απνηππψλεη. Δπνκέλσο, δε ζπληζηάηαη ε
εθαξκνγή ελφο δείθηε ζε άιιν πιεζπζκφ απφ εθείλνλ γηα ηνλ νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί, ηδηαίηεξα
φηαλ νη δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο δηαθέξνπλ [168, 174]. Απφ ηελ άιιε ε εθαξκνγή ελφο
δείθηε (ν νπνίνο βαζίδεηαη ζε δηαηξνθηθέο νδεγίεο, πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ πξφιεςε ρξφλησλ
αζζελεηψλ), ζε ζπζρέηηζε κε ρξφληεο αζζέλεηεο, δείθηεο ρξφλησλ αζζελεηψλ ή παξάγνληεο
θηλδχλνπ, κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ζαλ έλα είδνο ειέγρνπ ησλ δηαηξνθηθψλ νδεγηψλ σο πξνο ηελ
εγθπξφηεηα ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη δεκηνπξγεζεί [170].
Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη φπσο θάζε κέζνδνο έηζη θαη νη δηαηξνθηθνί δείθηεο έρνπλ νξηζκέλνπο
πεξηνξηζκνχο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εξκελεία ησλ
απνηειεζκάησλ. Οη πεξηνξηζκνί απηνί παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:
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1. Τπάξρεη θάπνηα αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ επηινγή ησλ ζπληζησζψλ ηνπ δηαηξνθηθνχ
δείθηε [168].
2. Ζ θαηαζθεπή ηνπ δείθηε βαζίδεηαη ζε δηαηξνθηθέο νδεγίεο, νη νπνίεο κπνξεί λα κε
θαζξεθηίδνπλ ηελ ππάξρνπζα ή νξζή γλψζε [168].
3. Ζ κέζνδνο απηή πεξηνξίδεηαη ζην ηη είλαη γλσζηφ γηα ηηο ζρέζεηο δηαηξνθήο θαη
αζζελεηψλ, ε νπνία γλψζε κπνξεί λα απνθιίλεη ζε βαζκφ άγλσζην απφ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα θαη απφ ηελ ηδαληθή γηα ηελ πγεία δηαηξνθή [166, 168, 171]
4. Ζ κέζνδνο απηή δελ δίλεη ηφζν ηζρπξέο ζπζρεηίζεηο φζνλ αθνξά ηνλ απνδνηέν θίλδπλν
ζε ζρέζε κε ην δηαηξνθηθφ πξφηππν πνπ απνηππψλεη, φπσο νη a posteriori αλαιπηηθέο
κέζνδνη [175].
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ΜΔΡΟ Β. ΚΟΠΟ – ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ – ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ
11. ΚΟΠΟ
θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο δχν πνιπκνξθηζκψλ,
πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αχμεζε ηεο γιπθφδεο λεζηείαο, κε ην δηαηξνθηθφ ζθνξ πηνζέηεζεο ή φρη
πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ, ζηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο ζε δείγκα κε δηαβεηηθψλ
ελειίθσλ. θνπφο είλαη λα θαζνξηζηεί θαηά πφζνλ έλα πςειφηεξν ζθνξ πηνζέηεζεο πγηεηλψλ
δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ κπνξεί λα κεηξηάζεη ηελ αχμεζεο ηεο γιπθφδεο πνπ πξνθαιείηαη απφ
ηνπο ππφ κειέηε πνιπκνξθηζκνχο.

Αλαιπηηθά ν ζθνπόο ηεο κειέηεο είλαη:
α) Ζ δεκηνπξγία ελφο ζεσξεηηθνχ δηαηξνθηθνχ πξνηχπνπ κε πγηεηλέο θαη κε πγηεηλέο νκάδεο
ηξνθίκσλ θαη ε αμηνιφγεζε πηνζέηεζεο ή φρη πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ κέζσ ηνπ
δηαηξνθηθνχ ζθνξ.
β) Ζ κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ ζηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο ζε κε
δηαβεηηθνχο ελήιηθεο.
γ) Ζ κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ πνιπκνξθηζκνχ rs4607517 πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην γνλίδην
GCK ζηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο ζε κε δηαβεηηθνχο ελήιηθεο.
δ) Ζ κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ πνιπκνξθηζκνχ rs11708067 πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην γνλίδην
ADCY5 ζηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο ζε κε δηαβεηηθνχο ελήιηθεο.
ε) Ζ κειέηε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ κε ηνλ πνιπκνξθηζκφ rs4607517 πνπ
βξίζθεηαη θνληά ζην γνλίδην GCK ζηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο ζε κε δηαβεηηθνχο ελήιηθεο.
ζη) Ζ κειέηε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ κε ηνλ πνιπκνξθηζκφ rs11708067 πνπ
βξίζθεηαη θνληά ζην γνλίδην ADCY5 ζηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο ζε κε δηαβεηηθνχο
ελήιηθεο.
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12. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
12.1. ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔΛΔΣΖ

Ζ παξνχζα κειέηε απνηειεί κέξνο ηεο κειέηεο THISEAS [T.H.I.S.E.A.S. – The Hellenic study
of Interactions between SNPs and Eating in Atherosclerosis Susceptibility]. H κειέηε THISEAS
απνηειεί κηα κειέηε αζζελψλ καξηχξσλ.
Ζ κειέηε THISEAS έρεη σο ζθνπφ α) ηελ αλάδεημε λέσλ πνιπκνξθηζκψλ γνληδίσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην θίλδπλν εκθάληζεο ζηεθαληαίαο λφζνπ, β) ηε ηαπηνπνίεζε δηαηξνθηθψλ
πξνηχπσλ πνπ ηξνπνπνηνχλ ην θίλδπλν γηα ηελ εκθάληζε ζηεθαληαίαο λφζν θαη γ) ηνλ έιεγρν
ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ κε ηε γελεηηθή ζχζηαζε σο πξνο ην θίλδπλν
εκθάληζεο ζηεθαληαίαο λφζνπ. Ζ ηερλνινγία φκσο ησλ κηθξνζπζηνηρίσλ ηνπ DNA πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε κέζσ ηνπ Metabochip (κηθξνζπζηνηρία γνλνηχπεζεο) γηα ηε γνλνηχπεζε,
έδσζε ηε δπλαηφηεηα γηα ηε κειέηε πνιπκνξθηζκψλ ζην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ, πνπ δε
ζρεηίδνληαη κφλν κε ηελ εκθάληζε ζηεθαληαίαο λφζνπ αιιά θαη ηε κειέηε πνιπκνξθηζκψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε γιπθαηκηθνχο δείθηεο φπσο είλαη ηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο.

12.2. ΓΔΗΓΜΑ ΜΔΛΔΣΖ

ηε κειέηε THISEAS έιαβαλ κέξνο εζεινληηθά 829 ελήιηθα κε δηαβεηηθά άηνκα. Απφ ηνπο
ζπλνιηθά 829 κε δηαβεηηθνχο ελήιηθεο, ζηελ παξνχζα κειέηε αμηνινγήζεθαλ ηα δηαηξνθηθά, ηα
βηνρεκηθά θαη ηα γελεηηθά δεδνκέλα κφλν απφ ηνπο 598 κε δηαβεηηθνχο ελήιηθεο.
Ζ ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζηε κειέηε ήηαλ εζεινληηθή χζηεξα απφ ελππφγξαθε ζπλαίλεζε ηνπο.
Ζ ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Κέληξα Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ
(Κ.Α.Π.Ζ.) ησλ δήκσλ Καιιηζέαο, Μνζράηνπ θαη Νέαο κχξλεο έπεηηα απφ έγγξαθε έγθξηζε
ησλ αληίζηνηρσλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ. Δπίζεο ε ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε
θαη ζηα εμήο λνζειεπηηθά ηδξχκαηα: Χλάζεην Καξδηνινγηθφ Κέληξν, Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ
Ννζνθνκείν Αηηηθφλ, Γεληθφ Ννζνθνκείν Νίθαηαο Πεηξαηά «Άγηνο Παληειεήκσλ», έπεηηα απφ
έγγξαθε έγθξηζε ησλ αληίζηνηρσλ δηεπζπληψλ ηεο θάζε θιηληθήο. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δηεμαγσγή
ηεο κειέηεο είρε ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο ηνπ Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ,
Σα άηνκα πνπ επηιέρζεθαλ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε κειέηε πιεξνχζαλ ηα 4 βαζηθά θξηηήξηα
επηινγήο: 1) ήηαλ ελήιηθα άηνκα, 2) άλεθαλ ζηε θαπθάζηα θπιή, 3) ήηαλ ζε θαηάζηαζε
λεζηείαο πξηλ ηελ αηκνιεςία, 4) ήηαλ κε δηαβεηηθνί. Γηα λα βεβαησζεί ε απνπζία Γ νη
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εζεινληέο δελ ζα έπξεπε λα είραλ απηναλαθέξεη ηελ χπαξμε Γ, λα κελ ιάκβαλαλ
αληηδηαβεηηθή αγσγή θαη λα κελ είραλ γιπθφδε λεζηείαο ≥126mg/dl. Απφ ηελ έξεπλα
απνθιείζηεθαλ άηνκα ηα νπνία είραλ ήδε εκθαλίζεη ζαθραξψδε δηαβήηε, είηε ιάκβαλαλ είηε φρη
αληηδηαβεηηθή αγσγή, δειαδή άηνκα ησλ νπνίσλ ηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο ήηαλ ≥126
mg/dL ή ≥7 mmol/L. Δπίζεο, απφ ηε κειέηε απνθιείζηεθαλ φζνη δελ είραλ δηαζέζηκα δεδνκέλα
βηνρεκηθψλ δεηθηψλ ζε θαηάζηαζε λεζηείαο.

12.3. ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ζπλεδξηψλ, ζηηο νπνίεο
πξαγκαηνπνηνχηαλε ε αηκνιεςία θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.

12.3.1. ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ

Καηά ηελ αηκνιεςία πξαγκαηνπνηήζεθε ιήςε 10ml πεξηθεξηθνχ αίκαηνο απφ ηαηξνχο χζηεξα
απφ 12σξε λεζηεία ησλ εζεινληψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνιεςίαο ην δείγκα αίκαηνο
κνηξάζηεθε ζε ηξία θηαιίδηα (vacutainers). Σα δχν πξψηα θηαιίδηα, ζπλνιηθνχ φγθνπ 3ml ην
θαζέλα, πεξηείραλ αληηπεθηηθφ Na2EDTA, ελψ ην ηξίην θηαιίδην ζπλνιηθνχ φγθνπ 4ml δελ
πεξηείρε αληηπεθηηθφ.

12.3.2. ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΓΟΓΗΑ

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.
Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαλ αλαιπηηθά κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο εζεινληέο
αθνξνχζαλ: 1) ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, 2) ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ, 3) ηα αλζξσπνκεηξηθά
ζηνηρεία θαζψο θαη 4) ηελ θαηαγξαθή θαη εθηίκεζε ζηνηρείσλ ηνπ ηξφπνπ δσήο. Σα ζηνηρεία πνπ
αθνξνχλ ηνλ ηξφπν δσήο πεξηιάκβαλαλ α) ηα δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ζηνηρεία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, β) ηηο θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο γ) ηελ
εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη δ) ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαηηεηηθήο
πξφζιεςεο.
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12.3.2.1. ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ

Ζ

θαηαγξαθή

ηνπ

ηαηξηθνχ

ηζηνξηθνχ

πξαγκαηνπνηήζεθε

κε

εηδηθά

ζρεδηαζκέλν

εξσηεκαηνιφγην νη εξσηήζεηο ηνπ νπνίνπ αθνξνχζαλ ηελ χπαξμε ή φρη δηαγλσζκέλσλ
παζήζεσλ εζηηάδνληαο ζηελ εκθάληζε ή φρη ζηεθαληαίαο λφζνπ θαη ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ
2, θαζψο θαη ηελ παξνχζα θαξκαθεπηηθή αγσγή εάλ ν εζεινληήο ιάκβαλε (είδνο, δνζνινγία,
ζπρλφηεηα, αηηηνινγία). Δπίζεο, ην εξσηεκαηνιφγην πεξηιάκβαλε θαη ηζηνξηθφ ρεηξνπξγηθψλ
επεκβάζεσλ (είδνο, αηηηνινγία, ρξνλνινγία).

12.3.2.2. ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ

Ζ θαηαγξαθή ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ίδην εηδηθά ζρεδηαζκέλν
εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ. Οη επηπξφζζεηεο
πιεξνθνξίεο γηα ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ αθνξνχζαλ ηελ χπαξμε ή φρη δηαγλσζκέλσλ
παζήζεσλ γηα ηνπο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ ζπγγελείο ηνπ εζεινληή εζηηάδνληαο ζηελ
εκθάληζε ή φρη ζηεθαληαίαο λφζνπ θαη ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2

12.3.2.3. ΑΝΘΡΧΠΟΜΔΣΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ηνπο εζεινληέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλαλε ην
χςνο θαη ην ζσκαηηθφ βάξνο. Με ηηο ηηκέο ηνπ χςνπο θαη ηνπ βάξνπο ππνινγίζηεθε παξάιιεια
θαη ν δείθηεο κάδαο ζψκαηνο. Δπίζεο ζηηο αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο ζπκπεξηιήθζεθε θαη ε
κέηξεζε ηεο πεξηθέξεηαο κέζεο θαη ηζρίνπ.

12.3.2.3.1. ΤΦΟ

Σν χςνο ησλ εζεινληψλ κεηξήζεθε κε ζηαζεξφ αλαζηεκφκεηξν ζην πιεζηέζηεξν 0,1cm. Σν
χςνο κεηξήζεθε απφ ηε θνξπθή ηνπ θξαληαθνχ ζφινπ κέρξη ην επίπεδν ησλ πεικάησλ. Καηά ηε
δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο ηνπ χςνπο νη εμεηαδφκελνη ηνπνζεηνχληαλ ζην αλαζηεκφκεηξν φξζηνη,
ρσξίο παπνχηζηα, κε ηηο πηέξλεο ελσκέλεο, ηα γφλαηα ίζηα, ηνπο ψκνπο ραιαξνχο θαη ηηο
παιάκεο λα αθνπκπνχλ ζηνπο κεξνχο. Οη πηέξλεο, νη γινπηνί, ην ζσξαθηθφ θχξησκα ηεο
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ε νπίζζηα επηθάλεηα ηνπ θξαλίνπ εθάπηνληαλ ζην θαηαθφξπθν άμνλα
ηνπ αλαζηεκφκεηξνπ. Δπίζεο, δεηήζεθε απφ ηνπο εμεηαδφκελνπο λα ηνπνζεηήζνπλ ην θεθάιη
ηνπο ζηε ζέζε Frankfort Horizontal Plane, δειαδή ζε ζέζε ψζηε ε επζεία γξακκή κεηαμχ ηνπ
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ρακειφηεξνπ ζεκείνπ ηνπ νθζαικηθνχ θφγρνπ θαη ηεο ρνλδξηθήο πξνβνιήο κπξνζηά απφ ην
εμσηεξηθφ άλνηγκα ηνπ πηεξπγίνπ ηνπ απηηνχ λα είλαη νξηδφληηα [120]. ε απηή ηε ζέζε, νη
εμεηαδφκελνη έπαηξλαλ κηα αξγή θαη βαζηά εηζπλνή, ψζηε λα εθηεζεί ε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη λα
ηε θξαηήζνπλ κέρξη λα νινθιεξσζεί ε κέηξεζε.

12.3.2.3.2. ΧΜΑΣΗΚΟ ΒΑΡΟ

Σν ζσκαηηθφ βάξνο ησλ εζεινληψλ κεηξήζεθε κε ειεθηξηθφ δπγφ αθξηβείαο ζην πιεζηέζηεξν
0,1kg κε ειαθξχ ξνπρηζκφ θαη ρσξίο παπνχηζηα. Οη εμεηαδφκελνη ηνπνζεηνχληαλ ζην δπγφ
φξζηνη θαη αθίλεηνη ζην θέληξν ηεο πιαηθφξκαο ηνπ δπγνχ θαη δεηνχληαλ λα θνηηάδνπλ κπξνζηά
ρσξίο λα ζηεξίδνληαη πνπζελά.

12.3.2.3.3. ΓΔΗΚΣΖ ΜΑΕΑ ΧΜΑΣΟ

χκθσλα κε ηηο ηηκέο ηνπ βάξνπο θαη ηνπ χςνπο πνπ κεηξεζήθαλ ζε θάζε εζεινληή κε ηνλ
παξαπάλσ ηξφπν, ππνινγίζηεθε ν Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο (Γ.Μ..). Ο Γείθηεο Μάδαο
ψκαηνο (Γ.Μ.) νξίδεηαη σο: Γ.Μ.. = σκαηηθφ Βάξνο (kg) / Ύςνο2 (m2) [54].
Ο Γ.Μ.. απνηειεί ηνλ πην εχρξεζην ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο. Με βάζε ηε
ηηκή ηνπ Γ.Μ. νη εζεινληέο θαηαηάρζεθαλ ζε ιηπφβαξνη άηνκα, θπζηνινγηθνχ βάξνπο άηνκα,
ππέξβαξα άηνκα θαη παρχζαξθα άηνκα [54]. Οη ηηκέο ηνπ Γ.Μ.. παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα
4.
Πίλαθαο 4.: Αμηνιόγεζε ηνπ σκαηηθνύ Βάξνπο ζύκθσλα κε ην Γ.Μ..
Γ.Μ.. (kg/m2)
<18.6
18.5 - 24.9
25.0 - 29.9
30.0 - 34.9
35.0 - 39.9
≥40

Καηάηαμε
Ληπνβαξέο άηνκν
Φπζηνινγηθφ άηνκν
Τπέξβαξν άηνκν
Παρπζαξθία Η βαζκνχ
Παρπζαξθία ΗΗ βαζκνχ
Παρπζαξθία ΗΗΗ βαζκνχ
[Ννζεξή παραζαξθία]

12.3.2.3.4. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΔΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΥΗΟΤ

Οη πεξηθέξεηεο κέζεο θαη ηζρίνπ κεηξήζεθαλ κε κε ειαζηηθή βαζκνλνκεκέλε ηαηλία ζην
πιεζηέζηεξν 0,1cm. Οη εμεηαδφκελνη ηνπνζεηνχληαλ φξζηνη κε ηα πφδηα ελσκέλα. Ζ πεξηθέξεηα
κέζεο κεηξήζεθε ζηε πην ζηελή πεξηνρή ηεο κέζεο κεηαμχ ηεο ηειεπηαίαο πιεπξάο θαη ηνπ
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νκθαινχ, ελψ ζε παρχζαξθα άηνκα ε κέηξεζε έγηλε ζηε πεξηνρή ηνπ νκθαινχ [120]. Ζ
κέηξεζε ηεο πεξηθέξεηαο ηεο κέζεο ιήθζεθε ζην ηέινο κηαο θπζηνινγηθήο εθπλνήο. Ζ
πεξηθέξεηα ηζρίνπ κεηξήζεθε γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ησλ γινπηψλ ζε επίπεδν πνπ εμαζθάιηδε φηη
κεηξάηαη ε κέγηζηε πεξηθέξεηα ηνπ ηζρίνπ. Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ηαηλία ζε
παξάιιειν επίπεδν. Καη γηα ηε κέηξεζε ηεο πεξηθέξεηαο κέζεο θαη γηα ηε κέηξεζε ηεο
πεξηθέξεηα ηζρίνπ έγηλαλ δχν κεηξήζεηο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ 1cm
ιήθζεθε θαη ηξίηε. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ν κέζνο φξνο ησλ κεηξήζεσλ.

12.3.2.4. ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΕΧΖ

Ζ θαηαγξαθή θαη ε εθηίκεζε ηνπ ηξφπνπ δσήο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ
αθνξνχλ δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ζηνηρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κνξθσηηθνχ
επηπέδνπ, ζηνηρεία γηα ηηο θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο, ζηνηρεία γηα ηε εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ
θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαηηεηηθήο πξφζιεςεο.

12.3.2.4.1. ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

Ζ θαηαγξαθή ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε έλα
εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν θαηαγξάθηεθε αλαιπηηθά ε ειηθία θαηά ηελ αηκνιεςία, ε
εκεξνκελία γελλήζεσο, ην θχιν, ε θαηαγσγή, ν ηφπνο δηακνλήο, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε
επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε, ηα έηε εθπαίδεπζεο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ην εηήζην
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα.
Δπίζεο κε ην ίδην εξσηεκαηνιφγην πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε θαηαγξαθή ησλ θαπληζηηθψλ
ζπλεζεηψλ Οη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο αθνξνχζαλ ηελ παξνχζα
θαπληζηηθή θαηάζηαζε ηνπ εζεινληή, δειαδή εάλ είλαη ηψξα θαπληζηήο, εάλ ππήξμε πνηέ
θαπληζηήο ή εάλ απείρε πάληα απφ ην θάπληζκα, ησλ αξηζκφ ηζηγάξσλ αλά εκέξα (εάλ είλαη ή
ήηαλ θαπληζηήο), ηα έηε θαπλίζκαηνο (εάλ θάπληδε ή θαπλίδεη) θαη ηα έηε απνρήο (εάλ θάπληδε).
Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαλ εξσηήζεηο θαη γηα ην παζεηηθφ θάπληζκα ζην ζπίηη θαη ζην ρψξν
εξγαζίαο.
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12.3.4.2. ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΦΤΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

Σα επίπεδα ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ εζεινληψλ θαηαγξάθεθαλ σο ζπρλφηεηα θαη
δηάξθεηα (ψξεο / εβδνκάδα). Αλαιπηηθά θαηαγξάθηεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο κέζα θαη γχξσ απφ
ην ζπίηη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο. Ζ πνζνηηθνπνίεζε ηεο έληαζεο ηεο θπζηθήο
δξαζηεξηφηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κεηαηξνπή ζε κεηαβνιηθά ηζνδχλακα (Metabolic
Equivalent of Task - MET), ρξεζηκνπνηψληαο δεκνζηεπκέλν ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο. Ζ
κνλάδα ΜΔΣ πνπ απνδφζεθε ζε θάζε ηχπν θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνιιαπιαζηάζηεθε κε ηελ
αληίζηνηρε ζπρλφηεηα θαη δηάξθεηα ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αθνινχζσο ππνινγίζηεθε
ην άζξνηζκα φισλ ησλ ηχπσλ θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ εθηίκεζε ηεο θπζηθήο
δξαζηεξηφηεηαο γηα θάζε εζεινληή εθθξάζηεθε ζε ΜΔΣ αλά ιεπηά / εβδνκάδα.

12.3.2.4.3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΖ ΠΡΟΛΖΦΖ

Ζ δηαηξνθηθή αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε φινπο ηνπ εζεινληέο κε ηε κέζνδν ηνπ
Δξσηεκαηνινγίνπ πρλφηεηαο Καηαλάισζεο Σξνθίκσλ (Food Frequency Questionnaire, FFQ).
Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ζπζηαηηθψλ ηεο δίαηηαο ζε
ρξφληα λνζήκαηα [166]. Με ηα εξσηεκαηνιφγηα ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ
αμηνινγείηαη ε ζπρλφηεηα, θαη θάπνηεο θνξέο ε πνζφηεηα θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ
θαηά ηε δηάξθεηα ελφο νξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ηειεπηαίνπ έηνπο) [176].
Σν εξσηεκαηνιφγην ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ ζπληάρζεθε εηδηθά γηα ηνπο ζθνπνχο
ηεο κειέηεο THISAS, ζχκθσλα κε αληίζηνηρα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ππάξρνπλ ζηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία, θαζψο δελ ππήξρε θάπνην δηαζέζηκν εξσηεκαηνιφγην γηα ηνλ Διιεληθφ
πιεζπζκφ. Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηέιαβε κηα πηινηηθή κειέηε ζηελ
νπνία ζπκπιεξψζεθαλ 3ήκεξα εκεξνιφγηα θαηαγξαθήο ηξνθίκσλ απφ 30 εζεινληέο γηα λα
εληνπηζηνχλ ηα ζπρλφηεξα θαηαλαιηζθφκελα ηξφθηκα θαη πνηά ζηνλ Διιεληθφ πιεζπζκφ, ηα
νπνία ζηε ζπλέρεηα νκαδνπνηήζεθαλ γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ. Σειηθά, κε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε αμηνινγήζεθε ε
ζπρλφηεηα θαη ε πνζφηεηα θαηαλάισζεο 172 ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ηειεπηαίνπ έηνπο. Σν εχξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο ήηαλ
αληίζηνηρν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ Willett θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ [177]. Οη εξσηψκελνη
θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ αλ ε ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο γηα θάζε ηξφθηκν ή πνηφ ήηαλ: πνηέ,
ζπάληα, 1-3 θνξέο/κήλα, 1-2 θνξέο/εβδνκάδα, 3-4 θνξέο/εβδνκάδα, 5-6 θνξέο/εβδνκάδα,
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θαζεκεξηλά θαη πφζεο θνξέο ηελ εκέξα. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο θαηαλάισζεο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηππηθέο απνδεθηέο κεξίδεο κεηξεκέλεο ζε ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο
κεδνχξεο (πρ. 1 θιηηδάλη γάια), ελψ ζε θάπνηα ηξφθηκα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θσηνγξαθίεο κε βάζε ηε κεξίδα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ αγνξαλνκία. Έηζη,
θσηνγξαθήζεθαλ ηξεηο πνζφηεηεο: κηζή κεξίδα, κηα κεξίδα, κηα θαη κηάκηζε κεξίδα, θαη νη
εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηε πνζφηεηα πνπ ζπλήζσο θαηαλάισλαλ. Γηα ηα
επνρηαθά ηξφθηκα, δεηήζεθε απφ ηνπο εζεινληέο λα ζπκπιεξψζνπλ ηνπο κήλεο θαηαλάισζεο
αλά έηνο.

12.4. ΑΠΟΜΟΝΧΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ

Απφ ην δείγκα αίκαηνο ησλ εζεινληψλ απνκνλψζεθε βηνινγηθφ πιηθφ, φπσο πιάζκα, νξφο θαη
ιεπθνθχηηαξα απφ ηα νπνία ιεπθνθχηηαξα ζηε ζπλέρεηα απνκνλψζεθε DNA. Παξαθάησ
αθνινπζεί ε Α) αλαιπηηθή πνξεία απνκφλσζεο πιάζκαηνο, νξνχ θαη ιεπθνθπηηάξσλ θαη ζηε
ζπλέρεηα ε Β) αλαιπηηθή πνξεία απνκφλσζεο DNA απφ ηα ιεπθνθχηηαξα.

Α) Απνκφλσζε Οξνχ, Πιάζκαηνο, Λεπθνθπηηάξσλ
Γηα ηελ απνκφλσζε πιάζκαηνο θπγνθεληξνχληαη ηα θηαιίδηα κε ην αληηπεθηηθφ Na2EDTA. Σα
αληηπεθηηθά EDTA δεζκεχνπλ ηα ηφληα Ca+2 ηνπ αίκαηνο εκπνδίδνληαο ηελ πήμε ηνπ. Ζ
θπγνθέληξηζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε 3000 rpm (ζηξνθέο αλά ιεπηφ) γηα 10 ιεπηά, ζηνπο 4oC.
Μεηά ηε θπγνθέληξηζε ηνπ θηαιηδίνπ παξαηεξείηαη δηαρσξηζκφο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αίκαηνο.
Ζ θαηαλνκή ησλ δηαρσξηζκέλσλ πιένλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αίκαηνο έρεη σο εμήο: Υακειφηεξα ζην
θηαιίδην απαηψληαη ηα εξπζξνθχηηαξα θαη ςειφηεξα απαληάηαη ην πιάζκα κε ηα αησξνχκελα ζε
απηφ αηκνπεηάιηα ελψ αλάκεζα ζηα εξπζξνθχηηαξα θαη ην πιάζκα παξαηεξείηαη κηα ιεπηή
ζηνηβάδα ε νπνία πεξηέρεη ηα ιεπθνθπηηάξα ηνπ αίκαηνο. Σν δηαρσξηζκέλν πιένλ πιάζκα ηνπ
αίκαηνο απνκαθξχλεηαη κε απηφκαηε πηπέηα ή πηπέηα Pasteur πξνζεθηηθά γηα λα κελ
δηαηαξαρηεί ε ζηνηβάδα ησλ ιεπθνθπηηάξσλ θαη απνζεθεχεηαη ζε ζσιελάξηα (screw cap tubes)
ζηνπο -80oC. Σν αίκα πνπ παξακέλεη ζην θηαιίδην κε ην αληηπεθηηθφ απνζεθεχεηαη ζηνπο -20 oC
γηα ηελ κεηέπεηηα απνκφλσζε ηνπ DNA απφ ηα ιεπθνθχηηαξα.
Γηα ηελ απνκφλσζε νξνχ θπγνθεληξνχληαη ηα θηαιίδηα ρσξίο ην αληηπεθηηθφ κε ηα δείγκαηα
αίκαηνο ζε 3000 rpm (ζηξνθέο αλά ιεπηφ) γηα 10 ιεπηά, ζηνπο 4oC. Μεηά ηε θπγνθέληξηζε ηνπ
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θηαιηδίνπ παξαηεξείηε ν δηαρσξηζκφο ηνπ νξνχ απφ ηα ππφινηπα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο ν
νπνίνο θαη απνκαθξχλεηαη κε απηφκαηε πηπέηα ή πηπέηα Pasteur θαη απνζεθεχεηαη ζε
ζσιελάξηα (screw cap tubes) ζηνπο -80 oC.

Β) Απνκφλσζε DNA
Ζ απνκφλσζε ηνπ DNA πξαγκαηνπνηείηε κε ηε κέζνδν NaCl ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηα εκπχξελα
θχηηαξα ηνπ αίκαηνο σο πεγή DNA, φπσο είλαη ηα ιεπθνθχηηαξα ηνπ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο
[178].
Αξρή ηεο Μεζφδνπ NaCl.
Ζ εθρχιηζε θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ DNA πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα:
1.Χζκσηηθή ιχζε ησλ εξπζξνθπηηάξσλ θαη ζπιινγή ησλ ιεπθνθχηηαξσλ ηα νπνία είλαη
εκπχξελα.
2.Γηάζπαζε ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ ησλ ιεπθνθπηηάξσλ θαη ζπιινγή ησλ ππξήλσλ κε
θπγνθέληξηζε.
3.Λχζε ησλ ππξεληθψλ κεκβξαλψλ.
4.Δπψαζε ηνπ ππξεληθνχ πιηθνχ κε πξσηετλάζε γηα ηελ άκεζε θαηαζηξνθή ησλ λνπθιεαζψλ.
5.Απνκάθξπλζε ηεο πξσηετλάζεο θαη ησλ πξσηετλψλ παξνπζία θνξεζκέλνπ δηαιχκαηνο NaCl.
6.Καηαθξίκλεζε ηνπ DNA πνπ βξίζθεηαη ζην δηάιπκα απηφ κε πξνζζήθε αιθνφιεο.
7.Γηάιπζε ζε απνζηαγκέλν λεξφ.
Αλαιπηηθή Πνξεία
Ζ κέζνδνο νινθιεξψλεηαη ζε δηάζηεκα 2 εκεξψλ. Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη θάζε
πεηξακαηηθή εκέξα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ.
1ε Πεηξακαηηθή Ζκέξα
1. Μεηαθνξά πεξηθεξηθνχ αίκαηνο (αθνχ πξψηα έρεη αθαηξεζεί ην πιάζκα, φπσο αλαθέξεηαη
παξαπάλσ) ζε ζσιελάξην πνιππξνππιελίνπ (Falcon) ησλ 15ml.
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2. Πξνζζήθε δηαιχκαηνο Λχζεο Η (Lysis I) κε αξαίσζε 1x κέρξη ηειηθφ φγθν 15ml.
3. Ηζρπξή αλαθίλεζε θαη επψαζε ζε πάγν γηα 20min. εκεηψλεηαη φηη απαηηείηαη αλαθίλεζε θαη
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 20min ηεο επψαζεο.
4. Φπγνθέληξεζε ζε 2000rpm γηα 10min ζηνπο 20oC.
5. Απνκάθξπλζε ππεξθείκελνπ
6. Πξνζζήθε 10 – 12ml Λχζεο Η (Lysis I) κε αξαίσζε 1x θαη ηζρπξή αλαθίλεζε γηα δηάιπζε ηνπ
ηδήκαηνο.
7. Φπγνθέληξηζε ζε 2500rpm γηα 10min ζηνπο 20oC.
8.Απνκάθξπλζε ππεξθείκελνπ
9. Δάλ ην ίδεκα παξακέλεη θφθθηλν επαλαιακβάλνληαη ηα βήκαηα 6,7 θαη 8.
10. Πξνζζήθε 1,5ml δηαιχκαηνο Λχζεο ΗΗ (Lysis II) θαη ηζρπξή αλαθίλεζε.
11. Πξνζζήθε 25κl πξσηετλάζεο Κ (20mg/ml).
12. Πξνζζήθε 75κl SDS 20% θαη ήπηα αλάδεπζε.
13. Δπψαζε ζηνπο 56oC ζε πδαηφινπηξν γηα 12 ψξεο.

2ε Πεηξακαηηθή Ζκέξα
1. Πξνζζήθε 0,5ml θεθνξεζκέλνπ δηαιχκαηνο NaCl 6Μ θαη ηζρπξή αλαθίλεζε γηα 15 - 20sec
2. Φπγνθέληξηζε ζε 3000rpm γηα 10min ζηνπο 4oC. Με ηε θπγνθέληξηζε, παξνπζία ηεο κεγάιεο
ζπγθέληξσζεο άιαηνο πνπ απνδηαηάζζεη ηηο πξσηεΐλεο, γίλεηαη θαηαθξήκληζε ησλ πξσηετλψλ.
Σν DNA είλαη δηαιπηφ ζε δηάιπκα αιάησλ.
3. Παξαιαβή ηνπ ππεξθείκελνπ κέζα ζην νπνίν βξίζθεηαη ην DNA ζε θαζαξφ ζσιελάξην θαη
ηζρπξή αλαθίλεζε γηα δηάιπζε ηνπ ηδήκαηνο.
4. Φπγνθέληξηζε ζε 3000rpm γηα 10min ζηνπο 20oC. Με ηε δεχηεξε θπγνθέληξηζε
απνκαθξχλνληαη ηπρφλ ππνιείκκαηα πξσηετλψλ.
5. Μεηαθνξά ππεξθείκελνπ ζε ζσιήλα Falcon 50ml πνπ πεξηέρεη 12-15 ml αηζαλφιεο 96%.
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6. Καιή αλάδεπζε ζην roller bench. ε απηή ηε θάζε ην DNA γίλεηαη νξαηφ θαη εκθαλίδεηαη –
ζπγθεληξψλεηαη ζαλ άζπξν θνπβάξη. Σν DNA ζπιιέγεηαη κε κηα γπάιηλε πηπέηα Pasteur πνπ
θηλνχκε πεξηζηξνθηθά ζην ζσιελάξην ηεο νπνίαο ην άθξν έρεη θιείζεη κε ζέξκαλζε,
7. Σν ¨ζπιιεγφκελν¨ DNA αθνχ απνκαθξπλζεί απφ ην δηάιπκα κεηαθέξεηαη θαη μεπιέλεηε ζε
eppendorf 1,5ml ζην νπνίν έρνπκε πξνεγνπκέλσο ηνπνζεηήζεη 1ml αηζαλφιεο 70%. Σν
επηπιένλ βήκα θαζαξηζκνχ κε αηζαλφιε ρξεηάδεηαη γηα ηελ απνκάθξπλζε άιαηνο πνπ έρεη
θαηαβπζηζηεί κε ηελ αηζαλφιε.
8. Πξνζζήθε 4-5 ζηαγφλσλ νμηθνχ ακκσλίνπ 10Μ
9. Άδεηαζκα ππεξθείκελνπ θαη ζηέγλσκα γηα 20-30min έσο φηνπ δελ ππάξρνπλ ππνιείκκαηα
αηζαλφιεο.
10. Πξνζζήθε 0,5ml απεζηαγκέλνπ λεξνχ.
11. Γηαιπηνπνίεζε DNA κε παξακνλή ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 1 εβδνκάδα.
Σν απνκνλσκέλν πιένλ γελσκηθφ DNA, ζηάιζεθε ζην Ηλζηηηνχην Sanger ζην Cambridge ηνπ
Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε Γνλνηχπεζε κε Μηθξνζπζηνηρίεο.

12.5. ΓΟΝΟΣΤΠΖΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΤΣΟΗΥΗΔ ΣΟΤ DNA [MICROARRAYS DNA ANALYSIS]

Ζ ηερλνινγία ησλ κηθξνζπζηνηρηψλ ηνπ DNA (Microarrays DNA) εκθαλίζηεθε πεξηζζφηεξν
απφ κηα δεθαεηία πξηλ. Ζ ηερλνινγία ησλ Μηθξνζπζηνηρηψλ ηνπ DNA επέηξεςε ζηνπο
επηζηήκνλεο λα παξαθνινπζήζνπλ κε κηα κφλν αλάιπζε ηνπο πνιπκνξθηζκνχο ελφο κεγάινπ
αξηζκνχ

γνληδίσλ

ζην

αλζξψπηλν γνληδίσκα. Ζ αλαθάιπςε ηεο

ηερλνινγίαο

ησλ

κηθξνζπζηνηρηψλ ππφζρεηαη ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ζχλζεησλ αζζελεηψλ φπσο είλαη ν
ζαθραξψδεο δηαβήηεο, ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ν θαξθίλνο θαη άιιεο ρξφληεο αζζέλεηεο,
αιιά θαη ηε δεκηνπξγία εμαηνκηθεπκέλεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
εθάζηνηε αζζέλεηαο βαζηδφκελε φκσο ζην γνληδηαθφ πξνθίι ηνπ θάζε αζζελή θαη φρη κφλν ζηε
θχζε ηεο αζζέλεηαο. Ζ θηινδνμία ησλ επηζηεκφλσλ, γχξσ απφ ηε ηερλνινγία ησλ
κηθξνζπζηνηρηψλ, είλαη ζηα επφκελα ρξφληα απιά κε κηα ζηαγφλα αίκα απφ έλα κηθξφ ηζίκπεκα
ζην δάθηπιν, νη γηαηξνί λα κπνξνχλ λα δηαγλψζνπλ ηελ πηζαλή απφξξηςε ελφο κνζρεχκαηνο ή
εάλ ν αζζελήο βξίζθεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην θαξθίλνπ θαζψο θαη άιιεο γηα ηελ πγεία επηθίλδπλεο
θαηαζηάζεηο. Ζ άκεζε απηή δηάγλσζε ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ν γηαηξφο λα κπνξεί θαηεπζείαλ
λα παξέρεη κηα εμαηνκηθεπκέλε ζεξαπεπηηθή αγσγή ζηνλ αζζελή. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ελψ
78

ε ηερλνινγία ησλ κηθξνζπζηνηρηψλ ππφζρεηαη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα θάζε γνλίδην
μερσξηζηά ζην αλζξψπηλν γνληδίσκα, ε πξφνδνο θαίλεηαη λα είλαη βξαδχηεξε απφ ηελ
πξνβιεπφκελε, αθνχ ηεξάζηην πξφβιεκα γηα ηελ επηζηήκε παξακέλεη αθφκα ε εξκελεία ηνπ
κεγάινπ φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ηερλνινγία απηή, αθνχ απαηηείηαη ε
ρξήζε πνιχπινθσλ ινγηζκηθψλ θαη ζπλδπαζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ βηνπιεξνθνξηθήο γηα ηελ
αλάιπζε ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ [179].
ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ε κηθξνζπζηνηρία γνλνηχπεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην
Metabochip ηεο Illumina. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Metabochip επηηξέπεη ηνλ νηθνλνκηθά απνδνηηθφ
έιεγρν ~200.000 πνιπκνξθηζκψλ αλά δείγκα. Οη πνιπκνξθηζκνί πνπ αλαιχνληαη απφ ην
Metabochip έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο ζεκαληηθνί γελεηηθνί δείθηεο κεηαβνιηθψλ θαη
θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ, κέζσ κεηα-αλαιχζεσλ κειεηψλ ζάξσζεο νιηθνχ αλζξψπηλνπ
γνληδηψκαηνο. ην ζρεδηαζκφ ηνπ Metabochip ζπκκεηείραλ αληηπξφζσπνη αξθεηψλ δηεζλψλ
ζπλεξγαζηψλ κεηα-αλαιχζεσλ ζάξσζεο αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο (Genome Wide Association
meta-analysis Consortia) φπσο: DIAGRAM (ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 2), MAGIC
(γιπθαηκηθά ραξαθηεξηζηηθά), GIANT (χςνο θαη βάξνο), CARDIOGRAM (ζηεθαληαία
αξηεξηαθή λφζνο), LIRIDS (ιηπίδηα), ICBP-GWAS (αξηεξηαθή πίεζε) θαη QT-IGC (QT
δηάζηεκα.).
Σν Metabochip ππνζηεξίδεη ηε γνλνηππηθή αλάιπζε πνιπκνξθηζκψλ, νη νπνίνη έρνπλ επηιεγεί
κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
1.εκαληηθή ζπζρέηηζε κε κεηαβνιηθά θαη θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα ζε GWA κεηα-αλαιχζεηο.
Σα λνζήκαηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνπλ ην ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2, ηα επίπεδα
γιπθφδεο λεζηείαο θαη γιπθφδεο 2 ψξεο κεηά ηε ιήςε ηξνθήο, ηα επίπεδα HbA1c, ηελ ειηθία
δηάγλσζεο ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2, ην έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, ηε ζηεθαληαία αγγεηαθή
λφζν, ηα επίπεδα νιηθήο ρνιεζηεξφιεο, LDL-C, HDL-C θαη ηξηγιπθεξηδίσλ, ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε
κάδαο ζψκαηνο, ηεο πεξηθέξεηαο κέζεο θαη ηεο πεξηθέξεηαο ηζρίνπ, ηνπ ιφγνπ πεξηθέξεηαο
κέζεο/ηζρίνπ, ηνπ χςνπο, ηνπ πνζνζηνχ ζσκαηηθνχ ιίπνπο, ηνπ αξηζκνχ αηκνπεηαιίσλ, ηνπ
κέζνπ φγθνπ αηκνπεηαιίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ιεπθνθπηηάξσλ.
2.εκαληηθφηεηα γελεηηθψλ πεξηνρψλ ζε επίπεδν νιηθνχ γνληδηψκαηνο απφ κεηα-αλαιχζεηο.
3.εκαληηθή ζπζρέηηζε ζε επίπεδν νιηθνχ γνληδηψκαηνο κε νπνηνδήπνηε αλζξψπηλν
ραξαθηεξηζηηθφ.
4.Ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξσλ γηα ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο κεηα-αλαιχζεσλ.
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5.Ηθαλφηεηα επηζήκαλζεηο (tag) αξηζκνχ αληηγξάθσλ πνιπκνξθηζκψλ (Copy Number
Polymorphisms - CNPs) θαη θνηλψλ πνιπκνξθηζκψλ ζηελ πεξηνρή HLA, πνιπκνξθηζκψλ πνπ
επηζεκαίλνπλ ην Υ θαη Τ ρξσκφζσκα θαζψο θαη ην κηηνρνλδξηαθφ DNA.

12.6. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζεσξεηηθνχ δηαηξνθηθνχ πξνηχπνπ
(ζεσξεηηθφ δηαηξνθηθφ πξφηππν – εθ΄ ησλ πξνηέξσλ αλάιπζε) ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη
πγηεηλέο θαη κε πγηεηλέο νκάδεο ηξνθίκσλ, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο πηνζέηεζεο ή φρη
πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ κέζσ ελφο δηαηξνθηθνχ δείθηε. Ζ πηνζέηεζε ή φρη πγηεηλψλ
δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ αληαλαθιά ην βαζκφ πηνζέηεζεο ησλ δηαηξνθηθψλ ζπζηάζεσλ νη νπνίεο
απνζθνπνχλ ζηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγείαο. Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί απηφ ην
δηαηξνθηθφ πξφηππν, αμηνινγήζεθαλ ηα αθφινπζα:
1. Γηαηξνθηθέο νδεγίεο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγείαο.
2. Απνηειέζκαηα εξεπλψλ αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηξνθηθψλ
παξαγφλησλ θαη πξνηχπσλ κε ην ζαθραξψδε δηαβήηε θαη ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ ηνπ.
3. Ζ πνηφηεηα θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο νκάδεο.
4. Σα ηνπηθψο ρξεζηκνπνηνχκελα δηαηξνθηθά πξφηππα.
Μέηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεκηνπξγία ηνπ
δηαηξνθηθνχ πξνηχπνπ ην νπνίν αθνξά 5 πγηεηλέο νκάδεο ηξνθίκσλ θαη 4 κε πγηεηλέο νκάδεο
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ.
Οη 5 πγηεηλέο νκάδεο ηξνθίκσλ είλαη:
1.
2.
3.
4.
5.

Σα δεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο
Σα θξνχηα
Σα ιαραληθά
Σα ςάξηα
Ξεξνί Καξπνί

Οη 4 κε πγηεηλέο νκάδεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ είλαη:
1.
2.
3.
4.

Κφθθηλν θξέαο θαη επεμεξγαζκέλα θξεαηνθαηαζθεπάζκαηα
Πνηά κε πξνζήθε δάραξεο
Γιπθά
Σεγαληηέο παηάηεο
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12.6.1. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟΤ ΚΟΡ

Ζ θαηαλνκή ησλ αηφκσλ ζε ηεηαξηεκφξηα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηνπ δηαηξνθηθνχ
ζθνξ (Healthy Diet Score). Αλάινγα ζε πην ηεηαξηεκφξηα άλεθε ε εκεξήζηα θαηαλάισζε ηνπ
άηνκνπ γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα ηξνθίκσλ, ην άηνκν απηφ έπαηξλε θαη ηελ αληίζηνηρε
βαζκνινγία ηνπ ηεηαξηεκνξία (Q) γηα ηελ νκάδα απηή.
Σν δηαηξνθηθφ ζθνξ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο βαζκψλ πνπ δίλνληαη ζε θάζε
ηεηαξηεκφξην. Ζ βαζκνινγία γηα θάζε ηεηαξηεκφξην δίλεηαη παξαθάησ:
Γηα ηηο πγηεηλέο νκάδεο ηξνθίκσλ ηνπ δηαηξνθηθνχ πξνηχπνπ:
Qt 1 = 0 βαζκνί, Qt 2 = 1 βαζκνί, Qt 3 = 2 βαζκνί, Qt 4 = 3 βαζκνί
Γηα ηηο κε πγηεηλέο νκάδεο ηξνθίκσλ ηνπ δηαηξνθηθνχ πξνηχπνπ:
Qt 1 = 3 βαζκνί, Qt 2 = 2 βαζκνί, Qt 3 = 1 βαζκνί, Qt 4 = 0 βαζκνί
Γηα θάζε εζεινληή ππνινγίζηεθε ην αηνκηθφ δηαηξνθηθφ ζθνξ. Σν κέγηζην ζθνξ πνπ κπνξνχζε
λα επηηεπρζεί είλαη ην 27, ελψ ην ειάρηζην δηαηξνθηθφ ζθνξ είλαη ην 0.

13. ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ
Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ
πξνγξάκκαηνο PASW (SPSS) 18.0. Γηα ηηο γελεηηθέο αλαιχζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα
PLINK 1.07. Οη γελεηηθέο αλαιχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Ηλζηηηνχην Sanger ζην Cambridge
ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Γηα ηελ αλάιπζε ζπζρέηηζεο ησλ πνιπκνξθηζκψλ κε ηηο θαηεγνξηθέο
κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κνληέια ινγαξηζκηθήο παιηλδξφκεζεο ειέγρνληαο γηα πηζαλνχο
ζπγρπηηθνχο

παξάγνληεο.

Γηα

ηελ

αλάιπζε

ζπζρέηηζεο

θαη

αιιειεπίδξαζεο

ησλ

πνιπκνξθηζκψλ κε ζπλερείο κεηαβιεηέο εθαξκφζηεθαλ κνληέια πνιιαπιήο γξακκηθήο
παιηλδξφκεζεο ειέγρνληαο γηα πηζαλνχο ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο. Χο επίπεδν ζηαηηζηηθήο
ζεκαληηθφηεηαο γηα ηελ επίδξαζε ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ ζηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο
νξίζηεθε ην p<0,05.
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13.1. ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΑΛΤΖ

Χο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζεσξήζεθε ε ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο λεζηείαο (mmol/l,
ζπλερήο). Χο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζεσξνχληαη ην δηαηξνθηθφ ζθνξ θαη νη 2 πνιπκνξθηζκνί
γνληδίσλ.
Γηα

ηελ

εθηίκεζε

ρξεζηκνπνηήζεθαλ

ηεο
3

επίδξαζεο

κνληέια

ηνπ

αλάιπζεο

δηαηξνθηθνχ
ηα

νπνία

ζθνξ

ζηα

επίπεδα

ζπκπεξηιακβάλνπλ

γιπθφδεο

ζπλνιηθά

8

ζπκκεηαβιεηέο. Σν Μνληέιν 1 πεξηιακβάλεη σο ζπκκεηαβιεηέο ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ηελ
εκεξήζηα ελεξγεηαθή πξφζιεςε. Σν Μνληέιν 2 πεξηιακβάλεη σο ζπκκεηαβιεηέο, ηηο
ζπκκεηαβιεηέο ηνπ Μνληέινπ 1 θαη επηπξφζζεηα ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηηο θαπληζηηθέο
ζπλήζεηεο, ην επίπεδν θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ θαηαλάισζε αιθνφι. Σν Μνληέιν 3
πεξηιακβάλεη σο ζπκκεηαβιεηέο ηηο ζπκκεηαβιεηέο ηνπ Μνληέινπ 2, αξά θαη θαη΄ επέθηαζε
ηνπ Μνληέινπ 1, θαη επηπιένλ ην Γείθηε Μάδαο Γψκαηνο (Γ.Μ..). Σα 3 κνληέια αλάιπζεο
παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ Πίλαθα 5.
Γηα ηε εθηίκεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ θαη ησλ πνιπκνξθηζκψλ ζηα
επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο ρξεζηκνπνηήζεθε 1 κνληέιν αλάιπζε ην νπνίν ζπκπεξηιάκβαλε 3
ζπκκεηαβιεηέο, ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ηελ εκεξήζηα ελεξγεηαθή πξφζιεςε. Σν κνληέιν
αλάιπζεο παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα ζην Πίλαθα 6.

πκκεηαβιεηέο

Πίλαθαο 5: Μνληέια Αλάιπζεο [Γηαηξνθηθό θνξ ζηα επίπεδα γιπθόδεο λεζηείαο]
Μνληέιν 1
Φχιν
Ζιηθία
Kcal / 24h

Μνληέιν 2
Φχιν
Ζιηθία
Kcal / 24h
Μνξθσηηθφ Δπίπεδν
Καπληζηηθέο πλήζεηεο
Φπζηθή Γξαζηεξηφηεηα
Καηαλάισζε Αιθνφι

Μνληέιν 3
Φχιν
Ζιηθία
Kcal / 24h
Μνξθσηηθφ Δπίπεδν
Καπληζηηθέο πλήζεηεο
Φπζηθή Γξαζηεξηφηεηα
Καηαλάισζε Αιθνφι
Γ.Μ..

Πίλαθαο 6: Μνληέιν Αλάιπζεο [Γηαηξνθηθό θνξ & SNPs ζηα επίπεδα γιπθόδεο λεζηείαο]

πκκεηαβιεηέο

Μνληέιν 1
Φχιν
Ζιηθία
Kcal / 24h
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ΜΔΡΟ Γ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
14. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Σα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα απνηεινχλ κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
κειέηεο THISEAS.

14.1. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΛΖΘΤΜΟΤ

ηε κειέηε THISEAS έιαβαλ κέξνο ζπλνιηθά 829 ελήιηθεο. Σα απνηειέζκαηα πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε αθνξνχλ ηνπο 598 κε δηαβεηηθνχο ελήιηθεο γηα ηνπο
νπνίνπο ππήξραλ δηαηξνθηθά δεδνκέλα. Απφ ηνπο 598 ελήιηθεο νη 308 ήηαλ άληξεο, δειαδή ην
51,5% ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ νη 290 ήηαλ γπλαίθεο, δειαδή ην 48,5% ηνπ πιεζπζκνχ. Ο κέζνο
φξνο ειηθίαο ήηαλ ηα 55,8 έηε (±13,633). ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο έγηλαλ κεηξήζεηο γιπθφδεο
αίκαηνο λεζηείαο κε κέζν φξν ηα 5,306 mmol/l (±0,638), επηβεβαηψλνληαο ηνλ πιεζπζκφ σο κε
δηαβεηηθφ. Ο κέζνο φξνο ηεο ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ [FFQ – Food Frequency Questionnaire],
ήηαλ 1.777,9 ζεξκίδεο αλά 24 ψξεο (±1.022,742).
Πίλαθαο 7.: Υαξαθηεξηζηηθά Πιεζπζκνύ Μειέηεο
Ν

Φύιν
♂

Ζιηθία
♀

Μ.Ο.

Σ.Α.

έηε

598

308
(51,5%)

290
(48,5%)

55,8

Γιπθόδε Νεζηείαο
Μ.Ο.

Σ.Α.

mmol/L

13,633

5,306

Πξόζιεςε Δλέξγεηαο
Μ.Ο.

Σ.Α.

kcal/24h

0,638

1.777,904

1.022,742

Ν: Αξηζκφο Γείγκαηνο, ♂: Άξξελ, ♀: Θήιπ, Μ.Ο: Μέζνο Όξνο, Σ.Α.: Σππηθή Απφθιηζε

14.2. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΛΔΣΧΜΔΝΧΝ ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΜΧΝ
14.2.1. ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΔΜΦΑΝΗΖ ΜΔΛΔΣΧΜΔΝΧΝ ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΜΧΝ ΣΟ ΠΛΖΘΤΜΟ

Ο πνιπκνξθηζκφο rs4607517 πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην γνλίδην GCK δελ πεξηέρεηαη ζηνπο
αλαιπφκελνπο πνιπκνξθηζκνχο ηνπ Metabochip. Όηαλ έλαο πνιπκνξθηζκφο δελ πεξηέρεηαη
ζηνπο αλαιπφκελνπο πνιπκνξθηζκνχο κηαο Μηθξνζπζηνηρίαο DNA (πρ. Metabochip), ηφηε γηα
ηελ αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνιπκνξθηζκνχ (prime – αξρηθφο) ρξεζηκνπνηείηε έλαο άιινο
πνιπκνξθηζκφο, ν νπνίνο νλνκάδεηαη πνιπκνξθηζκφο κεζνιάβεζεο (proxy) πνπ πεξηέρεηαη
κέζα ζηε Μηθξνζπζηνηρία ηνπ DNA θαη ν νπνίνο θιεξνλνκείηαη αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ
θιεξνλνκείηαη θαη ν αξρηθφο πνιπκνξθηζκφο πνπ ζέινπκε λα κειεηήζνπκε (prime). O
πνιπκνξθηζκφο κεζνιάβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κειέηε ηνπ πνιπκνξθηζκνχ
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rs4607517 (prime) είλαη o rs6975024 (proxy). ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα
εκθάληζεο θαη ν αξηζκφο αηφκσλ αλά γνλφηππν ηνπ proxy πνιπκνξθηζκνχ, αληηθαηνπηξίδνληαο
φκσο θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαη ηνλ αξηζκφ αηφκσλ αλά γνλφηππν ηνπ prime
πνιπκνξθηζκνχ, αθνχ θαη νη δχν θιεξνλνκνχληαη αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν. ηε ζπλέρεηα ζα
αλαθεξφκαζηε κφλν ζην κειεηψκελν πνιπκνξθηζκφ (prime), δειαδή ησλ rs4607517. O
πνιπκνξθηζκφο rs4607517 βξίζθεηαη θνληά ην γνλίδην GCK ζην ρξσκφζσκα 7. ηνλ
πνιπκνξθηζκφ rs4607517, ην ζπάλην αιιειφκνξθν είλαη ην αιιειφκνξθν θηλδχλνπ Α κε
ζπρλφηεηα εκθάληζεο 0,18. ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ησλ 829 κε δηαβεηηθψλ ελειίθσλ
(ζπλνιηθφο πιεζπζκφο κειέηεο THISEAS), ηα άηνκα πνπ είραλ γνλφηππν GG, δειαδή ηα άηνκα
πνπ ήηαλ νκφδπγα ζην θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθν G ήηαλ 550. Σα άηνκα κε γνλφηππν AG,
δειαδή ηα άηνκα πνπ ήηαλ εηεξφδπγα ήηαλ 245. Σα άηνκα κε γνλφηππν AA, δειαδή ηα άηνκα
πνπ ήηαλ νκφδπγα ζην αιιειφκνξθν θηλδχλνπ Α ήηαλ 34.
Ο πνιπκνξθηζκφο rs11708067 ππάξρεη κέζα ζηνπο κειεηψκελνπο πνιπκνξθηζκνχο ηνπ
Metabochip, νπφηε δελ ρξεζηκνπνηήζεθε πνιπκνξθηζκφο κεζνιάβεζεο. Ο πνιπκνξθηζκφο
rs11708067 βξίζθεηαη θνληά ζην γνληδίνπ ADCY5 ζην ρξσκφζσκα 3. ηνλ πνιπκνξθηζκφ
rs11708067, ην ζπάλην αιιειφκνξθν είλαη ην αιιειφκνξθν θηλδχλνπ Α κε ζπρλφηεηα
εκθάληζεο 0,18. ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ησλ 829 κε δηαβεηηθψλ ελειίθσλ (ζπλνιηθφο
πιεζπζκφο κειέηεο THISEAS), ηα άηνκα πνπ είραλ γνλφηππν GG, δειαδή ηα άηνκα πνπ ήηαλ
νκφδπγα ζην θπζηνινγηθφ αιιειφκνξθν G ήηαλ 559. Σα άηνκα κε γνλφηππν AG, δειαδή ηα
άηνκα πνπ ήηαλ εηεξφδπγα ήηαλ 242. Σα άηνκα κε γνλφηππν AA, δειαδή ηα άηνκα πνπ ήηαλ
νκφδπγα ζην αιιειφκνξθν θηλδχλνπ Α ήηαλ 28.
Πίλαθαο 8.: πρλόηεηα εκθάληζεο πνιπκνξθηζκνύ rs11708067 & πνιπκνξθηζκνύ rs4607517

Ν

SNPs

829

Υ

Κνληηλό
Γνλίδην

rs4607517 (prime)
rs6975024 (proxy)

7

GCK

rs11708067

3

ADCY5

Αιιειόκνξθν
Φπζηνινγηθό /
Κηλδύλνπ

πρλόηεηα
Αιιειόκνξθνπ
Κηλδύλνπ

Αξηζκόο Αηόκσλ
αλά Γνλόηππν
GG

AG

AA

G/A

Ο,18

550

245

34

G/Α

0,18

559

242

28

Ν: Αξηζκφο Γείγκαηνο, Υ: Υξσκφζσκα, Γ: Γνλίδην, SNPs: Πνιπκνξθηζκνί, G: Γνπαλίλε, Α: Αδελίλε……………………….
GG: Οκφδπγνο ζην Φπζηνινγηθφ Αιιειφκνξθν, AG: Δηεξφδπγνο, AA: Οκφδπγνο ζην Αιιειφκνξθν Κηλδχλνπ

84

14.3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ
14.3.1. ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΖ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΜΔΛΔΣΖ

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε δηαηηεηηθή πξφζιεςε ηνπ πιεζπζκνχ, κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ηεο
κέζεο θαηαλάισζεο κεξίδσλ φισλ ησλ δηαηξνθηθψλ νκάδσλ πνπ απαξηίδνπλ ην ππφ κειέηε
δηαηξνθηθφ πξφηππν. Σα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ
ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κεξίδσλ ζην εξσηεκαηνιφγην
ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηππηθέο απνδεθηέο κεξίδεο πνπ
νξίδνληαη απφ ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. Αλαιπηηθά, παξνπζηάδνληαη νη εκεξήζηεο κεξίδεο
θαηαλάισζεο ησλ 5 δηαηξνθηθψλ νκάδσλ πνπ ζπληζηνχλ ηηο πγηεηλέο νκάδεο ηξνθίκσλ ηνπ
πξνηχπνπ, δειαδή ηα ηξφθηκα νιηθήο άιεζεο, ηα ςάξηα, ηα θξνχηα, ηα ιαραληθά θαη ηνπο
μεξνχο θαξπνχο, θαζψο θαη νη εκεξήζηεο κεξίδεο θαηαλάισζεο ησλ 4 δηαηξνθηθψλ νκάδσλ πνπ
ζπληζηνχλ ηηο κε πγηεηλέο νκάδεο ηξνθίκσλ ηνπ πξνηχπνπ, δειαδή ην θφθθηλν θαη
επεμεξγαζκέλν θξέαο, ηα επηδφξπηα / γιπθά, ηα πνηά κε δάραξε θαη ηηο ηεγαληηέο παηάηεο.
Όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 9, ν πιεζπζκφο ηεο κειέηεο θαίλεηαη λα έρεη κηα
πξνηίκεζε ζηελ εκεξήζηα θαηαλάισζε ηξνθίκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο πγηεηλέο νκάδεο ηξνθίκσλ,
αθνχ ν κέζνο φξνο (κ.ν.) εκεξήζηαο θαηαλάισζεο κεξίδσλ ιαραληθψλ είλαη 3,5 θαη ν κ.ν.
εκεξήζηαο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ηξνθίκσλ νιηθήο άιεζεο είλαη 1,6 θαη 1,3 αληίζηνηρα.
Παξαηεξείηαη φκσο κηα κηθξή θαηαλάισζε κε ηεγαληηψλ ςαξηψλ θαη μεξψλ θαξπψλ, κε κ.ν.
εκεξήζηαο θαηαλάισζεο κεξίδσλ 0,5 θαη γηα ηηο δχν νκάδεο ηξνθίκσλ. Γηα ηηο κε πγηεηλέο
νκάδεο ηξνθίκσλ ν κειεηψκελνο πιεζπζκφο θαίλεηαη λα έρεη κηα πξνηίκεζε ζηε θαηαλάισζε
θφθθηλνπ θαη επεμεξγαζκέλνπ θξέαηνο, κε κ.ν. εκεξήζηαο θαηαλάισζεο κεξίδσλ θξέαηνο 1,1. Ζ
εκεξήζηα θαηαλάισζε φκσο ηεγαληηψλ παηαηψλ θαίλεηαη λα είλαη κηθξή αθνχ ν κ.ν. εκεξήζηαο
θαηαλάισζεο κεξίδσλ είλαη 0,2, φπσο επίζεο κηθξή θαίλεηαη λα είλαη θαη ε θαηαλάισζε πνηψλ
κε δάραξε, κε κ.ν. εκεξήζηαο θαηαλάισζεο κεξίδσλ 0,3. Παξαηεξείηε φκσο απμεκέλε
θαηαλάισζε επηδνξπίσλ θαη γιπθψλ, κε ην κ.ν. εκεξήζηαο θαηαλάισζεο απηψλ λα ηείλεη ηε 1
κεξίδα εκεξεζίσο (0,9).
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Πίλαθαο 9. : Γηαηηεηηθή Πξόζιεςε Πιεζπζκνύ Μειέηεο
Ζκεξήζηα Καηαλάισζε Μεξίδσλ
Γηαηξνθηθέο Οκάδεο

Σξόθηκα

(Μεξίδεο / Ζκέξα)

Γηαηξνθηθώλ Οκάδσλ

Υακειόηεξε

Τςειόηεξε

Σηκή

Σηκή

1,5

0,0

8,5

2,4

0,4

0,4

0,0

4,2

0,4

1,6

1,3

1,5

0,0

7,5

1,6

3,5

2,5

3,1

0,0

15,1

4,2

0,5

0,2

1,0

0,0

5,6

0,6

1,1

0,8

1,1

0,0

7,7

0,8

0,9

0,5

1,1

0,0

8,4

0,9

0,3

0,0

0,7

0,0

6,0

0,2

0,2

0,0

0,4

0,0

3,9

0,4

Μ.Ο.

Γ

Σ.Α.

1,3

0,8

0,5

Γ.Σ.

Τγηεηλέο Γηαηξνθηθέο Οκάδεο
Σξόθηκα
Οιηθήο Άιεζεο
Φάξηα
(όρη ηεγαληηά)
Φξνύηα

ςσκί νιηθήο άιεζεο,
δπκαξηθά νιηθήο άιεζεο,
ξχδη, δεκεηξηαθά πξσηλνχ
ςάξηα κε ζθνχξν θξέαο,
ςάξηα κε ιεπθφ θξέαο,
ηφλνο ζε θνλζέξβα
φια ηα είδε θξνχησλ,
θξέζθνο ρπκφο θξνχησλ

Λαραληθά

παληφο είδνπο ιαραληθά

(όρη όζπξηα, παηάηεο)

(θξέζθα ή καγεηξεκέλα)

Ξεξνί Καξπνί/πόξνη

παληφο είδνπο μεξνί
θαξπνί

Με Τγηεηλέο Γηαηξνθηθέο Οκάδεο
Κόθθηλν Κξέαο
Δπεμεξγαζκέλν
Κξέαο

κνζράξη, ρνηξηλφ,
ακλνεξίθηα,
ινπθάληθν, κπέηθνλ,
ζαιάκη, ζπθψηη
θέηθ, κπηζθφηα,

Δπηδόξπηα & Γιπθά

ζνθνιάηεο, παγσηφ,
ειιεληθά γιπθά
αλαςπθηηθά κε δάραξε,

Πνηά κε Εάραξε

επεμεξγαζκέλνη
θξνπηνρπκνί

Σεγαληηέο Παηάηεο

ηεγαληηέο παηάηεο

Μ.Ο: Μέζνο Όξνο, Γ: Γηάκεζνο, Σ.Α.: Σππηθή Απφθιηζε, Γ.Σ.: Γηαηεηαξηεκνξηαθφ Δχξνο (IQR)
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14.3.2. ΣΔΣΑΡΣΖΜΟΡΗΑ ΒΑΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ αηφκσλ ζε ηεηαξηεκφξηα βάζε ηεο εκεξήζηαο
θαηαλάισζεο ησλ 5 πγηεηλψλ & ησλ 4 κε – πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ νκάδσλ.
Πίλαθαο 10.: Καηαλνκή αηόκσλ ζην 1ν ηεηαξηεκόξην (Q1)
Γηαηξνθηθέο Οκάδεο

N

M.O.

Γ

Δ

(Μεξίδεο / Ζκέξα)
Τγηεηλέο Γηαηξνθηθέο Οκάδεο
Σξόθηκα Οιηθήο Άιεζεο

170

0,00042

0,00

0,07

Φάξηα (όρη ηεγαληηά)

166

0,09

0,10

0,19

Φξνύηα

161

0,35

0,32

0,87

Λαραληθά (όρη όζπξηα, παηάηεο)

155

1,18

1,09

2,75

Ξεξνί Καξπνί/πόξνη

145

0,00

Κόθθηλν Κξέαο & Δπεμεξγαζκέλν Κξέαο

138

0,25

0,20

0,53

Δπηδόξπηα & Γιπθά

95

0,07

0,06

0,20

Πνηά κε Εάραξε

174

0,00

Σεγαληηέο Παηάηεο

163

0,00

Γ

Δ

Με – Τγηεηλέο Γηαηξνθηθέο Οκάδεο

Ν: Αξηζκφο Αηφκσλ, Μ.Ο.: Μέζνο Όξνο, Γ: Γηάκεζνο, Δ: Δχξνο

Πίλαθαο 11.: Καηαλνκή αηόκσλ ζην 2ν ηεηαξηεκόξην (Q2)
Γηαηξνθηθέο Οκάδεο

N

M.O.

(Μεξίδεο / Ζκέξα)
Τγηεηλέο Γηαηξνθηθέο Οκάδεο
Σξόθηκα Οιηθήο Άιεζεο

120

0,37

0,30

0,57

Φάξηα (όρη ηεγαληηά)

137

0,27

0,26

0,22

Φξνύηα

137

1,02

1,03

1,27

Λαραληθά (όρη όζπξηα, παηάηεο)

136

2,65

3,19

4,06

Ξεξνί Καξπνί/πόξνη

38

0,09

0,09

0,16

Κόθθηλν Κξέαο & Δπεμεξγαζκέλν Κξέαο

153

0,67

0,60

0,47

Δπηδόξπηα & Γιπθά

95

0,36

0,34

0,34

Πνηά κε Εάραξε

160

0,00

0,00

0,06

Σεγαληηέο Παηάηεο

28

0,06

Με – Τγηεηλέο Γηαηξνθηθέο Οκάδεο

Ν: Αξηζκφο Αηφκσλ, Μ.Ο.: Μέζνο Όξνο, Γ: Γηάκεζνο, Δ: Δχξνο
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Πίλαθαο 12.: Καηαλνκή αηόκσλ ζην 3ν ηεηαξηεκόξην (Q3)
Γηαηξνθηθέο Οκάδεο

N

M.O.

Γ

Δ

(Μεξίδεο / Ζκέξα)
Τγηεηλέο Γηαηξνθηθέο Οκάδεο
Σξόθηκα Οιηθήο Άιεζεο

159

1,42

1,21

1,78

Φάξηα (όρη ηεγαληηά)

163

0,55

0,55

0,33

Φξνύηα

127

1,90

1,98

2,31

Λαραληθά (όρη όζπξηα, παηάηεο)

134

4,19

4,98

6,07

Ξεξνί Καξπνί/πόξνη

101

0,36

0,33

0,46

Κόθθηλν Κξέαο & Δπεμεξγαζκέλν Κξέαο

167

1,14

1,11

0,89

Δπηδόξπηα & Γιπθά

94

0,80

0,34

0,34

Πνηά κε Εάραξε

117

0,20

0,21

0,66

Σεγαληηέο Παηάηεο

81

0,16

0,13

0,26

Γ

Δ

Με – Τγηεηλέο Γηαηξνθηθέο Οκάδεο

Ν: Αξηζκφο Αηφκσλ, Μ.Ο.: Μέζνο Όξνο, Γ: Γηάκεζνο, Δ: Δχξνο

Πίλαθαο 13.: Καηαλνκή αηόκσλ ζην 4ν ηεηαξηεκόξην (Q4)
Γηαηξνθηθέο Οκάδεο

N

M.O.

(Μεξίδεο / Ζκέξα)
Τγηεηλέο Γηαηξνθηθέο Οκάδεο
Σξόθηκα Οιηθήο Άιεζεο

149

3,66

3,00

6,03

Φάξηα (όρη ηεγαληηά)

132

1,18

1,00

3,63

Φξνύηα

173

3,19

3,13

6,06

Λαραληθά (όρη όζπξηα, παηάηεο)

173

5,78

7,18

16,63

Ξεξνί Καξπνί/πόξνη

93

1,96

1,5

4,93

Κόθθηλν Κξέαο & Δπεμεξγαζκέλν Κξέαο

140

2,75

2,31

6,78

Δπηδόξπηα & Γιπθά

93

2,54

2,08

7,27

Πνηά κε Εάραξε

147

1,19

1,00

5,71

Σεγαληηέο Παηάηεο

105

0,78

0,50

3,50

Με – Τγηεηλέο Γηαηξνθηθέο Οκάδεο

Ν: Αξηζκφο Αηφκσλ, Μ.Ο.: Μέζνο Όξνο, Γ: Γηάκεζνο, Δ: Δχξνο
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χκθσλα κε ηε θαηαλνκή ησλ αηφκσλ ζε ηεηαξηεκφξηα, πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνπο πίλαθεο
10,11,12 θαη 13, παξαηεξείηε φηη ην 1ν ηεηαξηεκφξην πεξηιακβάλεη ηα άηνκα κε ηε κηθξφηεξε
εκεξήζηα θαηαλάισζε κεξίδσλ απφ ηηο πγηεηλέο αιιά θαη απφ ηηο κε πγηεηλέο νκάδεο ηξνθίκσλ.
Σν 2ν ηεηαξηεκφξην πεξηιακβάλεη ηα άηνκα κε κεγαιχηεξε απφ ην 1ν ηεηαξηεκφξην εκεξήζηα
θαηαλάισζε κεξίδσλ απφ ηηο πγηεηλέο αιιά θαη απφ ηηο κε πγηεηλέο νκάδεο ηξνθίκσλ. Σν 3ν
ηεηαξηεκφξην πεξηιακβάλεη ηα άηνκα κε κεγαιχηεξε απφ ην 2ν ηεηαξηεκφξην εκεξήζηα
θαηαλάισζε κεξίδσλ απφ ηηο πγηεηλέο αιιά θαη απφ ηηο κε πγηεηλέο νκάδεο ηξνθίκσλ. Σν 4ν
ηεηαξηεκφξην πεξηιακβάλεη ηα άηνκα κε κεγαιχηεξε απφ ην 3ν ηεηαξηεκφξην εκεξήζηα
θαηαλάισζε κεξίδσλ απφ ηηο πγηεηλέο αιιά θαη απφ ηηο κε πγηεηλέο νκάδεο ηξνθίκσλ.
χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ θαηαλνκή ησλ αηφκσλ ζε ηεηαξηεκφξηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε
δεκηνπξγία ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ κέζσ ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ ζπληζησζψλ. Χο ζπληζηψζα
ραξαθηεξίδεηαη ε θάζε νκάδα ηξνθίκσλ (ζπλνιηθά 9 νκάδεο ηξνθίκσλ). Δπεηδή ην 1ν
ηεηαξηεκφξηα πεξηιακβάλεη ηα άηνκα κε ηε κηθξφηεξε εκεξήζηα θαηαλάισζε κεξίδσλ απφ ηηο
πγηεηλέο αιιά θαη απφ ηηο κε πγηεηλέο νκάδεο ηξνθίκσλ, είλαη θαηαλνεηφ φηη ηα άηνκα απηά, φζν
αλαθνξά ηηο πγηεηλέο νκάδεο ηξνθίκσλ, ζα πάξνπλ ηε κηθξφηεξε βαζκνινγία (Q1=0) θαη φζν
αλαθνξά ηηο κε πγηεηλέο νκάδεο ηξνθίκσλ, ζα πάξνπλ ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία (Q1=3). Σα
άηνκα, φζν αλαθνξά ηηο πγηεηλέο νκάδεο ηξνθίκσλ, ζα πάξνπλ ηε κηθξφηεξε βαζκνινγία
(Q1=0), γηαηί αθνχ ε θαηαλάισζή ηνπο αλήθεη ζην 1ν ηεηαξηεκφξηα, δειαδή ζηε κηθξφηεξε
θαηαλάισζε ζεκαίλεη φηη νη δηαηξνθηθέο επηινγέο ηνπο δελ πξνάγνπλ ηελ πγεία ηνπο. Αληίζεηα,
ηα άηνκα, φζν αλαθνξά ηηο κε πγηεηλέο νκάδεο , ζα πάξνπλ ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία (Q1=3),
γηαηί αθνχ ε θαηαλάισζή ηνπο αλήθεη ζην 1ν ηεηαξηεκφξηα, δειαδή ζηε κηθξφηεξε θαηαλάισζε
ζεκαίλεη φηη νη δηαηξνθηθέο επηινγέο ηνπο πξνάγνπλ ηελ πγεία ηνπο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ηα
ππφινηπα ηεηαξηεκφξηα, δειαδή φζν απμάλεη ε εκεξήζηα θαηαλάισζε κεξίδσλ απφ ηηο πγηεηλέο
αιιά θαη απφ ηηο κε πγηεηλέο νκάδεο ηξνθίκσλ, ε βαζκνινγία απμάλεη γηα ηηο πγηεηλέο νκάδεο
ηξνθίκσλ θαη κεηψλεηαη γηα ηηο κε πγηεηλέο νκάδεο ηξνθίκσλ, δειαδή ε βαζκνινγία γηα ηηο
πγηεηλέο θαη κε πγηεηλέο νκάδεο ηξνθίκσλ είλαη αληίζηξνθε. Σν ηειηθφ δηαηξνθηθφ ζθνξ γηα ην
θάζε άηνκα πξνέθπςε αζξνίδνληαο ηε βαζκνινγία ηεο θάζε ζπληζηψζαο.
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14.3.3. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟΤ ΚΟΡ

ηε ζπλέρεηα, ζην πίλαθα 14, παξνπζηάδεηαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαηξνθηθφ ζθνξ πνπ
πξνέθπςε αζξνίδνληαο ηε βαζκνινγία ηεο θάζε ζπληζηψζαο, δειαδή ηε βαζκνινγία θαη ησλ 9
νκάδσλ ηξνθίκσλ.
Σν δηαηξνθηθφ ζθνξ κπνξνχζε λα ιάβεη ηηκέο απφ 0 έσο θαη 27. Ο κέζνο φξνο ηνπ δηαηξνθηθνχ
ζθνξ ζην δείγκα ηεο κειέηεο ήηαλ ην 11 (11 βαζκνί). Ζ δηάκεζνο ήηαλ ην 12 (12 βαζκνί). Ζ
ρακειφηεξε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο πνπ εκθαλίζηεθε ήηαλ ην 0 (0 βαζκνί), ελψ ε πςειφηεξε
ηηκή ηεο βαζκνινγίαο πνπ εκθαλίζηεθε ήηαλ ην 27 (27 βαζκνί).
Απμεκέλε ηηκή δηαηξνθηθνχ ζθνξ αληηπξνζσπεχεη πγηεηλέο δηαηξνθηθέο επηινγέο, ελψ κεησκέλε
ηηκή δηαηξνθηθνχ ζθνξ αληηπξνζσπεχνπλ ιηγφηεξν πγηεηλέο δηαηξνθηθέο επηινγέο.
Πίλαθαο 14. : Υαξαθηεξηζηηθά Γηαηξνθηθνύ θνξ
Δύξνο Σηκώλ
Μέζνο Όξνο
Γηάκεζνο
Υακειόηεξε Σηκή
Τςειόηεξε Σηκή

Υαξαθηεξηζηηθά Γηαηξνθηθνύ θνξ
0 – 27
11
12
0
27

14.4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΗΓΡΑΔΧΝ ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΛΤΚΟΕΖ ΝΖΣΔΗΑ
14.4.1. ΔΠΗΓΡΑΖ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟΤ ΚΟΡ ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΛΤΚΟΕΖ ΝΖΣΔΗΑ

ηε ζπλέρεηα, ζην πίλαθα 15, παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ ζηα επίπεδα
γιπθφδεο λεζηείαο (mmol/l) ζχκθσλα κε ηα κνληέια αλάιπζεο 1, 2 θαη 3. χκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα γηα ην κνληέιν αλάιπζεο 1, δειαδή κεηά απφ πξνζαξκνγή γηα ην θχιν, ηελ
ειηθία θαη ηελ εκεξήζηα θαηαλάισζε ζεξκίδσλ, ε αχμεζε ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ θαηά κηα
κνλάδα ηείλεη λα κεηψζεη ηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,008 mmol/l, ε επίδξαζε απηή
φκσο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p>0.05). χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα γηα ην κνληέιν
αλάιπζεο 2, δειαδή κεηά απφ πξνζαξκνγή γηα ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ εκεξήζηα θαηαλάισζε
ζεξκίδσλ, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηηο θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο, ην επίπεδν θπζηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ηε θαηαλάισζε αιθνφι, ε αχμεζε ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ θαηά κηα κνλάδα
ηείλεη λα κεηψζεη ηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,003 mmol/l, θαη απηή φκσο ε επίδξαζε
δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p>0.05). χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα γηα ην κνληέιν
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αλάιπζεο 3, δειαδή κεηά απφ πξνζαξκνγή γηα ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ εκεξήζηα θαηαλάισζε
ζεξκίδσλ, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηηο θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο, ην επίπεδν θπζηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, ηε θαηαλάισζε αιθνφι θαη ην δείθηε κάδαο ζψκαηνο, ε αχμεζε ηνπ
δηαηξνθηθνχ ζθνξ θαηά κηα κνλάδα ηείλεη λα κεηψζεη ηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,002
mmol/l, επίδξαζε ε νπνία πάιη δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p>0.05).

Πίλαθαο 15.: Δπίδξαζε Γηαηξνθηθνύ θνξ ζηα Δπίπεδα Γιπθόδεο Νεζηείαο ζηα 3
Μνληέια Αλάιπζεο.
ΓΛΤΚΟΕΖ (mmol/l)
Μνληέια Αλάιπζεο
Μνληέιν Αλάιπζεο 1
πκκεηαβιεηέο:
Φύιν
Ζιηθία
Kcal/24h
Μνληέιν Αλάιπζεο 2
πκκεηαβιεηέο:
πκκεηαβιεηέο Μνληέινπ 1
Μνξθσηηθό Δπίπεδν
Καπληζηηθέο πλήζεηεο
Δπίπεδν Φπζηθήο Γξαζηεξηόηεηαο
Καηαλάισζε Αιθνόι
Μνληέιν Αλάιπζεο 3
πκκεηαβιεηέο:
πκκεηαβιεηέο Μνληέινπ 2
ΓΜ

Ν

B.

Σ..

p-value

598

-0,008

0,006

0,1

528

-0,003

0,006

0,6

527

-0,002

0,006

0,7

Ν: Αξηζκφο Αηφκσλ, ,Β:Beta: πληειεζηήο β επζείαο παιηλδξφκεζεο, Σ.: Σππηθφ θάικα, p-value: ηαηηζηηθά εκαληηθφ
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14.4.2. ΔΠΗΓΡΑΖ ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟΤ ΚΟΡ & ΠΟΛΤΜΟΡΗΜΧΝ ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΛΤΚΟΕΖ ΝΖΣΔΗΑ

ηε ζπλέρεηα ζην πίλαθα 16, παξνπζηάδεηαη:
Α) Ζ επίδξαζε ησλ δχν κειεηψκελσλ πνιπκνξθηζκψλ ζηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο ζηνπο κε δηαβεηηθνχο ελήιηθεο.
Β) Ζ αιιειεπίδξαζε ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ & ησλ κειεηψκελσλ πνιπκνξθηζκψλ ζηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο ζηνπο κε δηαβεηηθνχο
ελήιηθεο.
Πίλαθαο 16.: Α) Δπίδξαζε κειεηώκελσλ πνιπκνξθηζκώλ, rs4607517 θνληά ζην γνλίδην GCK & rs11708067 θνληά ζην γνλίδην ADCY5
ζηα επίπεδα γιπθόδεο λεζηείαο, Β) Αιιειεπίδξαζε δηαηξνθηθνύ ζθνξ θαη κειεηώκελσλ πνιπκνξθηζκώλ ζηα επίπεδα γιπθόδεο
λεζηείαο ζηνπο κε δηαβεηηθνύο ελήιηθεο.
Μνληέιν
Αλάιπζεο
Ν

Πνιπκνξθηζκόο
(SNP)

πκκεηαβιεηέο:
Φύιν
Ζιηθία
Kcal/24h

Αιιειόκνξθν
Γνλίδην

Α) Δπίδξαζε SNP

Β) Αιιειεπίδξαζε

ζηα Δπίπεδα Γιπθφδεο Νεζηείαο (mmol/L)

Γηαηξνθηθνχ θνξ & SNP
ζηα Δπίπεδα Γιπθφδεο Νεζηείαο (mmol/L)

Κηλδύλνπ /
Φπζηνινγηθό
B.

Σ..

p-value

B.

Σ..

p-value

598

rs4607517

GCK

A/G

0,3202

0,1152

0,005611

-0,0209

0,008827

0,01822

598

rs11708067

ADCY5

A/G

0,3373

0,1424

0,01819

-0,02378

0,01072

0,02684

Ν: Αξηζκφο Αηφκσλ, SNP: Πνιπκνξθηκφο Γνληδίνπ, Β: Beta, Σ..: Σππηθφ θάικα, p-value: ηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (p<0,05)
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14.4.2.1. ΔΠΗΓΡΑΖ ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΜΟΤ rs4607517 ΠΟΤ ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΚΟΝΣΑ ΣΟ ΓΟΝΗΓΗΟ GCK
ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟΤ ΚΟΡ & ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΜΟΤ ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΛΤΚΟΕΖ
ΝΖΣΔΗΑ

Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο THISEAS, ε χπαξμε ελφο αιιειφκνξθνπ θηλδχλνπ Α
ζρεηίδεηαη κε πςειφηεξα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,3202 mmol/l. Σν απνηέιεζκα απηφ
είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (p <0.05). Ζ αιιειεπίδξαζε ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ κε ηνλ
πνιπκνξθηζκφ rs4607517, είλαη ε αθφινπζε: φηαλ ζην γνληδίσκα ππάξρεη ε παξνπζία ελφο
αιιειφκνξθνπ θηλδχλνπ Α, ε αχμεζε ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ θαηά 1 κνλάδα, κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,0209 mmol/l (p<0,05). Ζ εξκελεία
απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο δείρλεη πσο ηα άηνκα πνπ θέξνπλ έλα αιιειφκνξθν θηλδχλνπ Α,
βειηηψλνληαο ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο, δειαδή απμάλνληαο ην δηαηξνθηθφ ηνπο ζθνξ,
κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,0209 mmol/l (p<0,05),
πεξηνξίδνληαο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ γελεηηθνχ ηνπο ππφβαζξνπ.

14.4.2.2. ΔΠΗΓΡΑΖ ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΜΟΤ rs11708067 ΠΟΤ ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΚΟΝΣΑ ΣΟ ΓΟΝΗΓΗΟ ADCY5
ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟΤ ΚΟΡ & ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΜΟΤ ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΛΤΚΟΕΖ
ΝΖΣΔΗΑ

Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο THISEAS, ε χπαξμε ελφο αιιειφκνξθνπ θηλδχλνπ Α
ζρεηίδεηαη κε πςειφηεξα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,3373 mmol/l. Σν απνηέιεζκα απηφ
είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (p <0.05). Ζ αιιειεπίδξαζε ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ κε ηνλ
πνιπκνξθηζκφ rs11708067, είλαη ε αθφινπζε: φηαλ ζην γνληδίσκα ππάξρεη ε παξνπζία ελφο
αιιειφκνξθνπ θηλδχλνπ Α, ε αχμεζε ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ θαηά 1 κνλάδα, κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,02378 mmol/l (p<0,05). Ζ
εξκελεία απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο δείρλεη πσο ηα άηνκα πνπ θέξνπλ έλα αιιειφκνξθν
θηλδχλνπ Α, βειηηψλνληαο ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο, δειαδή απμάλνληαο ην δηαηξνθηθφ
ηνπο ζθνξ, κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,02378 mmol/l (p<0,05),
πεξηνξίδνληαο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ γελεηηθνχ ηνπο ππφβαζξνπ.
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ΜΔΡΟ Γ. ΤΕΖΣΖΖ
Ζ ηλζνπιηλναληίζηαζε θαη ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 2 απνηεινχλ δχν απφ ηα κεγαιχηεξα
πξνβιήκαηα πγείαο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε πξνβιήκαηα ζηελ
νκνηφζηαζε ηεο γιπθφδεο. Οη δπζνίσλεο πξνβιέςεηο ηνπ παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ πγείαο
αλαθέξνπλ φηη ε αχμεζε ησλ αηφκσλ πνπ ζα πξνζβιεζνχλ απφ ηηο κεηαβνιηθέο απηέο
δηαηαξαρέο κέζα ζηα επφκελα ρξφληα ζα είλαη ξαγδαία. Οη πξνβιέςεηο απηέο έρνπλ θάλεη
επηηαθηηθή ηελ αλάγθε αλαγλψξηζεο ησλ ηξνπνπνηήζηκσλ θαη κε ηξνπνπνηήζηκσλ παξαγφλησλ
θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νκνηφζηαζε ηεο γιπθφδεο.
ηε παξνχζα έξεπλα, ε νπνία απνηειεί κέξνο ηεο έξεπλαο THISEAS, έιαβαλ κέξνο ζπλνιηθά
829 κε δηαβεηηθά άηνκα εθ ησλ νπνίσλ κφλν νη 598 έιαβαλ κέξνο ζηε δηαηξνθηθή αμηνιφγεζε.
Ζ δεκηνπξγία ελφο ζεσξεηηθνχ δηαηξνθηθνχ πξνηχπνπ κε πγηεηλέο θαη κε πγηεηλέο νκάδεο
ηξνθίκσλ θαη ε αμηνιφγεζε πηνζέηεζεο ή φρη πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ κέζσ ηνπ
δηαηξνθηθνχ ζθνξ, νδήγεζαλ ζηελ εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ζηα
επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο. Ζ αχμεζε ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο λεζηείαο κε ηελ παξνπζία ελφο
αιιειφκνξθνπ θηλδχλνπ επηβεβαίσζε ηελ επίδξαζε ησλ κειεηψκελσλ πνιπκνξθηζκψλ ζηελ
νκνηφζηαζε ηεο γιπθφδεο. Δλψ ε αιιειεπίδξαζε ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ κε ηνπο κειεηψκελνπο
πνιπκνξθηζκνχο ζηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο, επηβεβαίσζαλ ηελ αξρηθή πξφζεζε ηεο
κειέηεο, ε νπνία είρε σο ζθνπφ λα θαζνξίζεη θαηά πφζνλ έλα πςειφηεξν ζθνξ πηνζέηεζεο
πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ κπνξεί λα κεηξηάζεη ηελ αχμεζεο ηεο γιπθφδεο πνπ
πξνθαιείηαη απφ ηνπο ππφ κειέηε πνιπκνξθηζκνχο.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, κεηά απφ πξνζαξκνγή γηα ην θχιν, ηελ ειηθία θαη
ηελ εκεξήζηα θαηαλάισζε ζεξκίδσλ, ε αχμεζε ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ θαηά 1 κνλάδα ηείλεη λα
κεηψζεη ηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,008 mmol/l. (p>0.05). Μεηά απφ πξνζαξκνγή γηα
ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ εκεξήζηα θαηαλάισζε ζεξκίδσλ, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηηο
θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο, ην επίπεδν θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηε θαηαλάισζε αιθνφι, ε
αχμεζε ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ θαηά 1 κνλάδα ηείλεη λα κεηψζεη ηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο
θαηά 0,003 mmol/l. (p>0.05). Μεηά απφ πξνζαξκνγή ζε φιεο ηηο παξαπάλσ ζπκκεηαβιεηέο
αιιά θαη ην δείθηε κάδαο ζψκαηνο, ε αχμεζε ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ θαηά 1 κνλάδα ηείλεη λα
κεηψζεη ηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,002 mmol/l (p>0.05). χκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ε επίδξαζε ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ ζηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο
παξακέλεη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνζαξκνγή ζηηο ζπκκεηαβιεηέο ησλ
κνληέισλ αλάιπζεο. Δπεηδή ε επίδξαζε ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ ζηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο
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παξακέλεη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή δελ κπνξνχκε λα βγάινπκε ζαθή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ
επίδξαζε ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ζηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο, αμίδεη λα αλαθεξζεί
φκσο φηη ε αχμεζε ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ θαηά κηα κνλάδα ηείλεη λα κεηψζεη ηα επίπεδα
γιπθφδεο λεζηείαο.
Αμίδεη λα αλαθέξνπκε, ηα απνηειέζκαηα κειέηεο, ε νπνία εμέηαζε κφλν ηελ επίδξαζε ηξνθίκσλ
νιηθήο άιεζεο ζηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο, ρσξίο λα ζπκπεξηιάβεη θαη άιιεο νκάδεο
ηξνθίκσλ φπσο ζηε παξνχζα κειέηε. χκθσλα ινηπφλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, κεηά
πξνζαξκνγή γηα ην θχιν, ηελ ειηθία, θαη ηελ ελεξγεηαθή πξφζιεςε, ε θαηαλάισζε θάζε
επηπιένλ κεξίδαο ηξνθίκσλ νιηθήο άιεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο
γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,019mmol/l (p<0,0001) [80].
Δθηφο απφ ηε δηαηξνθή, ε νπνία απνηειεί ηξνπνπνηήζηκν παξάγνληα θηλδχλνπ, ζεκαληηθφ ξφιν
ζηελ νκνηφζηαζε ηεο γιπθφδεο κπνξνχλ λα παίμνπλ θαη ζπγθεθξηκέλνη πνιπκνξθηζκνί
γνληδίσλ, φπσο είλαη ν πνιπκνξθηζκφο rs4607517 πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην γνλίδην GCK κε
ζπρλφηεηα εκθάληζεο 0,18 ηνπ αιιειφκνξθνπ θηλδχλνπ Α θαη ν πνιπκνξθηζκφο rs11708067
πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην γνλίδην ADCY5 κε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 0,18 ηνπ αιιειφκνξθν
θηλδχλνπ Α. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο γηα ηνλ πνιπκνξθηζκφ
rs4607517, ε χπαξμε ελφο αιιειφκνξθνπ θηλδχλνπ Α, ζε ζρέζε κε ηελ χπαξμε ηνπ
θπζηνινγηθνχ αιιειφκνξθνπ G, ζρεηίδεηαη κε πςειφηεξα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο θαηά
0,3202 mmol/l (p <0.05). To απνηέιεζκα απηφ πνηνηηθά αιιά φρη θαη πνζνηηθά ζπκθσλεί κε ην
απνηέιεζκα ηεο κεηα-αλάιπζεο ηνπ Dupuis θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν
πνιπκνξθηζκφο rs4607517 νδεγεί ζε αχμεζε ηεο γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,062mmol/l
(p<0,05). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο γηα ηνλ πνιπκνξθηζκφ
rs11708067, ε χπαξμε ελφο αιιειφκνξθνπ θηλδχλνπ Α, ζε ζρέζε κε ηελ χπαξμε ηνπ
θπζηνινγηθνχ αιιειφκνξθνπ G, ζρεηίδεηαη κε πςειφηεξα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο θαηά
0,3373 mmol/l (p <0.05). To απνηέιεζκα απηφ πνηνηηθά αιιά φρη θαη πνζνηηθά ζπκθσλεί κε ην
απνηέιεζκα ηεο κεηα-αλάιπζεο ηνπ Dupuis θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν
πνιπκνξθηζκφο

rs11708067

νδεγεί

ζε

αχμεζε

ηεο

γιπθφδεο

λεζηείαο

θαηά

0,027mmol/l(p<0,05),
Οη παξνπζία ησλ παξαπάλσ πνιπκνξθηζκψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ
γιπθφδεο λεζηείαο ζε κε δηαβεηηθνχο ελήιηθεο. Ζ καθξνρξφληα φκσο έθζεζε ησλ β-θπηηάξσλ
ηνπ παγθξέαηνο ζε απμεκέλα επίπεδα γιπθφδεο (ππεξγιπθαηκία) νδεγεί βξαρππξφζεζκα κελ
ζηελ απμεκέλε έθθξηζε ηλζνπιίλεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο νκνηφζηαζεο ηεο γιπθφδεο,
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καθξνπξφζεζκα φκσο νδεγεί ζε κείσζε ηεο έθθξηζεο ηεο ηλζνπιίλεο. Ζ κείσζε ηεο έθθξηζεο
ηεο ηλζνπιίλεο νθείιεηαη ζηε θαηαζηξνθή ησλ β θπηηάξσλ ηνπ παγθξέαηνο εμαηηίαο ηεο
ηνμηθφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ε γιπθφδε. Ζ ηνμηθφηεηα ηεο γιπθφδεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κε
αλαζηξέςηκεο βιάβεο ζε δηαδηθαζίεο ζε θπηηαξηθφ επίπεδν νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε ζχλζεζε
θαη έθθξηζεο ηεο ηλζνπιίλεο [182,183].
χκθσλα πάιη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαλεξψλεηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ
δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ (δηαηξνθηθφ ζθνξ) κε ηνλ πνιπκνξθηζκφ rs4607517. Όηαλ ζην
γνληδίσκα ππάξρεη ε παξνπζία ελφο αιιειφκνξθνπ θηλδχλνπ Α, ε αχμεζε ηνπ δηαηξνθηθνχ
ζθνξ θαηά 1 κνλάδα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο λεζηείαο θαηά
0,0209 mmol/l (p<0,05). Ζ εξκελεία απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο δείρλεη πσο ηα άηνκα πνπ
θέξνπλ έλα αιιειφκνξθν θηλδχλνπ Α, δειαδή έρνπλ έλαλ παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ
εκθάληζε απμεκέλσλ ηηκψλ γιπθφδεο λεζηείαο, βειηηψλνληαο ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο,
δειαδή απμάλνληαο ην δηαηξνθηθφ ηνπο ζθνξ, κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηα επίπεδα γιπθφδεο
λεζηείαο θαηά 0,0209 mmol/l (p<0,05), πεξηνξίδνληαο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ γελεηηθνχ
ηνπο ππφβαζξνπ. χκθσλα πάιη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαλεξψλεηαη ε
αιιειεπίδξαζε ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ (δηαηξνθηθφ ζθνξ) κε ηνλ πνιπκνξθηζκφ
rs11708067. Όηαλ ζην γνληδίσκα ππάξρεη ε παξνπζία ελφο αιιειφκνξθνπ θηλδχλνπ Α, ε
αχμεζε ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ θαηά 1 κνλάδα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ επηπέδσλ
γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,02378 mmol/l (p<0,05). Ζ εξκελεία απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο δείρλεη
πσο ηα άηνκα πνπ θέξνπλ έλα αιιειφκνξθν θηλδχλνπ Α, δειαδή έρνπλ έλαλ παξάγνληα
θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε απμεκέλσλ ηηκψλ γιπθφδεο λεζηείαο, βειηηψλνληαο ηηο δηαηξνθηθέο
ηνπο ζπλήζεηεο, δειαδή απμάλνληαο ην δηαηξνθηθφ ηνπο ζθνξ, κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηα επίπεδα
γιπθφδεο λεζηείαο θαηά 0,02378 mmol/l (p<0,05), πεξηνξίδνληαο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ
γελεηηθνχ ηνπο ππφβαζξνπ. Αμίδεη λα αλαθεξζνχλ ηα απνηειέζκαηα κεηα-αλάιπζεο, ε νπνία
εμέηαζε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παξαπάλσ πνιπκνξθηζκψλ κε ηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ
νιηθήο άιεζεο ζηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηααλάιπζεο, δελ θαλεξψλεηαη θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε ησλ ηξνθίκσλ νιηθήο
άιεζεο κε ηνπο δχν κειεηψκελνπο πνιπκνξθηζκνχο ζηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο [80].
πκπεξαζκαηηθά, ζηε παξνχζα έξεπλα, δε βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ
ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ, δειαδή ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ θαη ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο
λεζηείαο. Χζηφζν θάλεθε πσο ε αιιειεπίδξαζε ηνπ δηαηξνθηθνχ ζθνξ, δειαδή ησλ
δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ, κε πνιπκνξθηζκνχο πνπ επζχλνληαη γηα απμεκέλα επίπεδα γιπθφδεο
λεζηείαο, είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. χκθσλα ινηπψλ κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ηεο
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έξεπλαο, ε πηνζέηεζε πγηεηλφηεξσλ δηαηξνθηθψλ επηινγψλ, ζε άηνκα κε κε ηξνπνπνηήζηκνπο
παξάγνληεο θηλδχλνπ ζην γελεηηθφ ηνπο ππφβαζξν, κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο
ηνπ γελεηηθνχ ηνπο ππφβαζξνπ, νδεγψληαο ζε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο δηαηαξαρψλ ζηελ
νκνηφζηαζε ηεο γιπθφδεο.
Κξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί πσο ππάξρεη θελφ ζηε βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ηελ
αιιειεπίδξαζε ηεο δηαηξνθήο κε ηνπο 2 κειεηψκελνπο πνιπκνξθηζκνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο
ζηα επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε ηελ
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ε νπνία είλαη ζε ζέζε λα ηνλίζεη ηε ζεκαζία ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο
ζηα άηνκα κε δπζκελέο γελεηηθφ ππφβαζξν, αθνχ ε πγηεηλή δηαηξνθή απνηειεί αζπίδα έλαληη
ηεο εθδήισζεο ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2 [180]. Αλακθίβνια ε επίδξαζε ησλ δηαηξνθηθψλ
ζπλεζεηψλ ζην γελεηηθφ ππφβαζξν ρξήδεη εθηελέζηεξεο κειέηεο, κε ζθνπφ λα θαζνξηζηνχλ νη
βέιηηζηεο δηαηξνθηθέο επηινγέο πνπ πξέπεη λα πηνζεηνχλ ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε πςειφ
θίλδπλν εκθάληζεο δηαηαξαρψλ ζηε νκνηφζηαζε ηεο γιπθφδεο, κε ζηφρν λα ειαρηζηνπνηήζνπλ
ηελ εκθάληζε πηζαλφλ θαηαζηάζεσλ επηθίλδπλσλ γηα ηελ πγεία. ηφρνο φιεο ηεο επηζηεκνληθήο
θνηλφηεηαο είλαη λα νδεγεζνχκε ζηελ εμαηνκηθεπκέλε ηαηξηθή πξνιεπηηθή παξαθνινχζεζε
αιιά θαη ζεξαπεία [181].
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